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על הקריה האקדמית אונו 2018

הקריה האקדמית אונו הוקמה בשנת  1995ביוזמת רנן הרטמן ועמו פרופ' גבריאלה שלו ,פרופ'
דוד הרטמן ,פרופ' מרשל סרנת ואחרים .בתחילת דרכו היה המוסד שלוחה של אוניברסיטת
מנצ'סטר בבריטניה ,ובשנת  2003קיבל הכרה כמוסד ישראלי מהמועצה להשכלה גבוהה
בישראל.

הקריה האקדמית אונו היא מוסד להשכלה גבוהה השואף לשנות את פני החברה בישראל
ולהפוך אותה לחברה טובה יותר ,שוויונית יותר ומצליחה יותר .זאת תוך מימוש תפיסה
של מצויינות מחקרית ואקדמיה יישומית ,המכוונת להכנת הסטודנטים למגוון תפקידים
ולאתגרי שוק העבודה.

בנוסף למסלולים האקדמיים הקריה מקדמת פרויקטים חברתיים ייחודיים ,ביניהם ניתן
למנות את מרכז אונו למשפט חברתי–קליני ,מרכז נגה למען נפגעי עבירה ,תכנית לקידום
סטודנטים יוצאי אתיופיה וקמפוס ייחודי לאוכלוסיה החרדית שבו לומדים למעלה מ–1,500
סטודנטים וסטודנטיות ,כצעד ראשון לקראת השתלבותם בשוק העבודה ,תכנית רואים רחוק
היא תכנית חדשנית המיועדת להכשיר בוגרים על הספקטרום האוטיסטי למקצועות נדרשים
בצה"ל ובשוק האזרחי.

בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש הוא נדבך נוסף בפקולטה
למקצועות הבריאות של הקריה האקדמית אונו .בבית הספר לומדים כ– 600עובדי שיקום
כל שנה בהתמחות לתפקידים השונים במערכת השיקום ביניהם :צרכנים ומשפחות ,הורים,
מדריכים ,עובדים סוציאלים ,מרפאים בעיסוק ,פסיכולוגיים ואחרים .הספר שלפנינו הוא
הספר השלישי שיוצא דרך הקריה האקדמית אונו בנושא השיקום השילוב וההחלמה בבריאות
הנפש .הראשון עסק בהדרכה בשיקום מוכוון החלמה בבריאות הנפש ונערך על ידי ד"ר ורד
בלוש קליינמן ופרופ' חנוך ירושלמי והשני היה מאי נראות לשותפות  -נתיבי התמודדות
והחלמה עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה בעריכה ענת שלו וד"ר נעמי הדס לידור.

מבוא
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בבואנו לערוך את הספר הזה ,עשור לאחר הוצאת ספרנו הראשון :שיקום והחלמה בבריאות
הנפש  -קריאה מנקודות מבט שונות פרקטיקה ,מדיניות ומחקר ) ,(2007התחלנו מחשיבה
מאוד צנועה :חשבנו שנעבור על המאמרים בספר הראשון ,מהם נשאיר כמות שהם ,מהם
נעדכן ,ונוסיף עוד כמה מאמרים חדשים .עם פנייתנו לאנשים רבים בשטח ,ראינו בתוך זמן
קצר שמתקבץ לנו ספר חדש ,עשיר בחומרים חדשים ,ספר שהוא ביטוי לעשייה שנעשתה פה
בשנים האחרונות עשייה רבה וחדשה .הספר הנוכחי בוגר יותר ,יש בו ביטוי להרבה עשייה.
עם זאת ,גם להרבה שאלות שעוד לא שאלנו בשנת  2007או לא ידענו לשאול .בספר הזה הן
עולות לדיון ולחשיבה לחלקן יש תשובות ,לחלקן פחות ולחלקן עדיין אין.
לפניכם ספר חדש ,ובו מאמרים שעוסקים בתפיסות /אמונות ,במחקר ,בניסיון אישי והשימוש
שנעשה בו ,מודלים חדשים והתנסות בעבודה היום–יומית.
בספרנו הראשון היינו חדשניים וגאים להביא מאמרים שמתבססים על ידע מניסיון של
מתמודדים בשער הראשון של הספר .חשבנו שבכך נשמיע ונציג את קולם ,ותהיה זאת
אמירה שקוראת להקשיב לקולות האלו ולכבד ידע זה כשווה בערכו לידע האקדמי והמקצועי
שמתפתח בהקשר לתחום בישראל.
הפעם ערבבנו בין המאמרים ובין הכותבים .ראינו שהמתמודדים ,בעלי הידע מתוך ניסיון,
החוקרים ואנשי המקצוע עובדים יחד ,ורצינו לתת ביטוי לכך גם בתוך הספר .יש כאן סימנים
ל"יצירה משותפת" ) (Co–productionבהרבה תחומים ,מגמה המתפתחת בהרבה מקומות
בעולם.
התלבטנו איך למיין את העושר ואת מגוון המאמרים בספר .ניסינו לעשות זאת בחלוקה
לשלושה מקורות הידע :האקדמיה  -המחקר ,הפרקטיקה והניסיון האישי ,ולא הצלחנו.
ניסינו לפי מבט אל העתיד ,עשייה עכשווית ופרספקטיבה היסטורית של תהליך ,ולא
הצלחנו .חשבנו שאולי הערבוב הזה הוא ביטוי לעושר הנושאים ,שבהם אנחנו עוסקים ,מגוון
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של כותבים ונקודות המבט השונות והרבות בעשייה ,ואולי הערבוב והקושי למיין נובעים
מכך שאנחנו עדיין נמצאים בלב העשייה ,בלב ההתפתחות ,ויש עוד הרבה שאלות ,מחשבות
וניסיונות שהופכים את העיסוק בתחום הזה למאתגר עבורנו כל יום מחדש.

אפשר לזהות בספר מגמות אחדות שהולכות ומתחזקות בשנים האחרונות בעולם ובארץ ,ועל
פי מגמות אלו בנינו את הספר:

א .חדירה של הידע מתוך ניסיון באופנים שונים כמשפיע על הפרקטיקה ,על המחקר ועל
המדיניות .בספר יש מספר רב של פרקים שבוחנים את הנושא וסוקרים אותו לפי תחומי
פעילות )סנגוּר ,מעורבות בפרקטיקה ,במחקר ובהכשרה( .הקוראים יוכלו להתרשם עד
כמה נושא זה משפיע ומשמעותי .יש בספר פרקים המדברים על הכניסה של הידע
מתוך ניסיון דרך עבודה ִסנגורית כמו הפרק של צביאל רופא ודליה וירצברג רופא,
שעוסק בניסיון להיחלץ משבי ולהיאבק בטיפול כוחני .מקס לכמן ושותפיו סוקרים את
מעורבות התנועה הצרכנית לפי תחומים שונים .הפרק של עדי נעמן עוסק בהשתלבות
מתמודדים במערך בריאות הנפש כעובדים .ענת נצר ונעמי הדס לידור מציגות מודל
הכשרה להרחבת מעורבות הצרכנים בשירותי בריאות הנפש .ערן קראוס ומקס לכמן
עוסקים במעורבות צרכנים באקדמיה ,נושא חדש יחסית בעולם ובארץ ומציג תחילתו של
שינוי בתפיסת האדם המתמודד עם מחלת נפש ויכולתו לתרום תרומה ייחודית ללומדים
באקדמיה .יש מאמרים שבהם צרכנים חוקרים או מראיינים צרכנים אחרים ,כמו המאמר
של אבי אורן ומרים גולדברג העוסק בתהליך המעבר מהתנסות אישית לתובנה מדינית
או המאמר של מרים גולדברג ואורית קרניאלי–מילר שנקרא "מסע מחקרי ואישי  -בין
הפנים לחוץ  -סטודנטים לעבודה סוציאלית המתמודדים עם מוגבלות נפשית" והמאמר
של מקס לכמן ,אורית דהן ,נעמי הדס לידור ספורו של קשר– האדם שפתח לי את הדלת
שמתאר את תופעת המטפל או האחר המשמעותי שפתח את הדלת ועשה את פריצת
הדרך עבור המתמודד.

ב .מגמה שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות קשורה למשפחת המתמודד .בשונה
מתפיסתה בשנים עברו כגורם המחיש את פריצת מחלת הנפש ,היא הופכת להיות עם
השנים חשובה ,מרכזית ושותפה בקידום מדיניות ,בפרקטיקות שונות ,במחקר ובקבלת
החלטות על בני המשפחה עם המוגבלות .בשנה האחרונה ראה אור הספר הראשון
בארץ שעוסק במשפחת האדם עם המוגבלות הנפשית :מאי–נראות לשותפות  -נתיבי
התמודדות והחלמה עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה .עורכות הספר היו ענת שלו
ונעמי הדס לידור .נכתבו בו מאמרים רבים מנקודות מבט שונות של המשפחה .בספר
הזה נכתב מאמר של רחל קליין אלעזרי )בת משפחה( בשיתוף עם רון שור ונעמי הדס
לידור על קורס קשת  -השפעתו על המשפחה דרך ניתוח הפרוטוקולים של שני קורסים.
ומאמר מחקרי של אסתי נווה שנקרא "להיות הורה למתמודד :מה זה קן הקוקייה פה? זה
הילד שלי".

ג .זאת ועוד ,הולך ומתרחב בשנים האחרונות בארץ נושא ההכשרה וההטמעה של שיטות
התערבויות מקדמות החלמה מבוססות ראיות בפרקטיקה השיקומית .תהליך שהתחיל

בארץ לפני כעשור ,וכעת הוא מוטמע בשדה .מאמרים אחדים עוסקים בספר בנושא
חשוב זה :שניים מהם  -האחד תאורטי והאחר מבט מעשי  -שכתבו ורד בלוש–קליינמן,
פאולה גרבר אפשטיין ודיוויד רועה עוסקים בהתערבויות שיקומיות–טיפוליות מקדמות
החלמה במערך השיקום בבריאות הנפש .מאמרן של נעמי הדס לידור ,נעמה כץ ,פנינה
וייס ואנדראה רפפורט עוסק בתיווך כמפתח ליחסים שיקומיים מקדמי החלמה .קבלת
החלטות משותפת של שולה רמון ,סיון רגב ונעמי הדס לידור .למידה מהצלחות של
ארנה שמר ונעמה כץ .מקס לכמן כתב מאמר בנושא ההדרכה בשיקום ,דרך שילוב בין
העשייה ללמידה ,בין תפיסת ההחלמה ,לתפיסת הלמידה מן ההצלחות .גם מאמריהם של
רחל קליין ,רון שור ונעמי הדס לידור והמאמר של אסתי נווה עוסקים שניהם בקש"ת –
התערבות לבני משפחה קשורים לאותו נושא.
ד .מגמה אחרת וחשובה שעוברת עלינו בשנים האחרונות בארץ היא סביב ההכרה בשיקום
הפסיכיאטרי באקדמיה .אם עד  2007למדו במעט מוסדות אקדמיים שיקום פסיכיאטרי,
הרי היום הרבה מאוד אוניברסיטאות ומכללות עוסקות בנושא בריאות הנפש בכלל,
ותזות שנעשות בשנים
ובקהילה ,בפרט .מגמה שהביאה איתה פריחה של מחקרים ֵ
האחרונות בתואר שני ובדוקטורט .בספר יש ביטוי של ממש גם למגמה זאת שבאה לידי
ביטוי בכותבים צעירים רבים ,כמו :מרים גולדברג ,אבי אורן ,סיגל מאוטנר ,מיכל רביבו,
יעל ברוך ,שחף רם–און בלשטיין ,שמעון כץ וערן קראוס.
ה .לא זו אף זו ,בשנים האחרונות אנו מזהים התייחסות לרב–תרבויות באוכלוסיות השונות
בארץ שמגיעות לשיקום בבריאות הנפש וברצון ובמאמץ להתאים את תהליכי השיקום
לתרבויות אלה .הדברים ניכרים גם בספר זה .מאמרם של אנואר חטיב ,דיויד רועה,
וחנוך ירושלמי עוסק בקידום בריאות הנפש בחברה הערבית .אודי מרילי עוסק במאמרו
ביצירת בית מדרש שיקומי שנבנה מותאם במיוחד לאוכלוסיית החרדים ,ואבטם ברי
עוסקת בתפיסת מחלות הנפש בקרב ישראלים יוצאי אתיופיה.
ו .למעלה מזה ,בשנים האחרונות יש מגמה לבדיקת האפקטיביות של השיקום .יש ניסיונות
להעריך את התרומה של המערך השיקומי ברמת הפרט וברמת הארגון .בספר יש פרק
חשוב של כנרת וסטמן מייזלמן ,אסתי ויסברג ,גליה מורן ,רונית דודאי ,נעמי הדס
לידור על מחקר שנעשה בפרויקט סוקרי איכות בנושא :תפיסת הצוות כמסייע בהשגת
מטרות אישיות כגורם המקדם תחושת החלמה בקרב דיירי הקהילה .גם מאמרה של
סיגל מאוטנר עוסק בבדיקת יעילות השיקום מנקודת מבט אחרת :משוב מכַ וון ויסות–
עצמי להערכת תוצאות שיקום והחלמה ַמדדים להצלחה בשיקום פסיכיאטרי :הפער בין
תפיסות מטפלים לצרכני בריאות הנפש על משמעות ההצלחה בשיקום .מאמרה של יעל
ברוך עוסק גם הוא בהתייחסות ליעילות השיקום בכך שהיא עוסקת בשאלה מדוע רבים
ממי שזכאים לסל שיקום ואף מקבלים אותו אינם מיישמים אותו .מאמרם של שמעון כץ
ודיויד רועה גם הוא עוסק בנושא של אוכלוסיית אנשים המתמודדים עם מחלת נפש ,אך
הם בוחרים להתרחק משירותי בריאות הנפש .יש במאמרים אלו התייחסות גם לתפיסת
השיקום בחברה בעיני רבים מהמתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית בעצמם.
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ז .יתר על כן ,עניין שבא לידי ביטוי בספר במאמר אחד הוא המעבר מבית החולים
הפסיכיאטרי לקהילה .חשוב לציין אותו משום שבשנותיו הראשונות של חוק השיקום
הייתה הפרדה בין שני תחומים אלו :הקליני והקהילתי; נראה לנו ,בגלל הצורך של
התחום השיקומי–קהילתי לגבש לו את המושגים ,את עולם הערכים ואת העשייה שלו.
בשנים האחרונות התחיל שיח חשוב בין הצדדים השונים .מגמה זו ניכרת במאמרם של
אילנית חסון אוחיון ודיויד רועה :גשר על פני מים סוערים :מעבר מאשפוז פסיכיאטרי
לשיקום בקהילה.

ח .גדולה מזו ,אנו מזהים מגמה שמנסה להסתכל על השיקום בראיית–על ,ממעוף הציפור.
חלק ממאמרינו עושים זאת ומרחיבים את רוחב היריעה וההסתכלות של כולנו .מאמרו
של יובל אלבשן הוא כזה .המאמר עוסק בחירות להיטמע בהמון .נקודת מבטו היא
פילוסופית–חברתית כשאמירתו המרכזית היא שלכל אדם יש זכות להיטמע בהמון.
מוטי מרק מתאר התערבות שמציעה במקרים מסוימים לכפות על האדם תהליך שיקומי
שבעזרתו מצליח להגיע לאוכלוסייה שבדרכים שגרתיות אנחנו לא מצליחים להגיע
אליה ,אף שלכאורה המודל המוצע מנוגד לכל עקרונות ההחלמה שמקדשים את זכות
הבחירה ואת יכולת האדם לנהל את חייו .אורי אבירם בהסתכלותו המערכתית הרחבה
מנתח את חוק שיקום נכה הנפש בקהילה בשנותיו הראשונות ומצביע על נושאים
חשובים שיש עדיין להתייחס אליהם .מקס לכמן ,אילה פרידלנדר כץ ,טליה ניסן,
יקי סינגר ודיויד רועה כתבו מאמר מקיף וחשוב על תנועת הצרכנים בבריאות הנפש
ותרומתה לתפיסת ההחלמה  -מבט היסטורי תמונת מצב ואתגרים עתידיים.

המאמרים שסוגרים את הספר נכתבו על ידי דלית שרון ו שירה ילון חיימוביץ׳ .המאמר של
דלית שרון עוסק במכינת הגראז'  -מרכז ללימודי תרבות ואמנות המקדם פרויקטים לשוויון
הזדמנויות לאנשים המתמודדים עם פגיעה נפשית באמנות ,באקדמיה ובחברה ,ומאמרה של
שירה ילון חיימוביץ׳ מספר את סיפורה כאשת מקצוע לאורך השנים.

בסקירת כל המאמרים בספר בהתרגשות ושמחה אנחנו רואים גם שלא מוזכר דיו הנושא
הבא בעבודתנו ,נושא השילוב ,והוא כבר מתדפק על דלתנו .השילוב ,לא ברמה תיאורטית,
לא הפרקטית ,לא ברמה החברתית והמחקרית .אין עדיין די התייחסות לסביבות ,להחלמה
חברתית .מה שעדיין מטיל את מרב האחריות לתהליך השיקום וההחלמה על האדם עצמו.
אנחנו מאמינים שבשנים הבאות נושא זה יעלה בעוצמה רבה על ידי הצרכנים ,המשפחות,
אנשי המקצוע ואחרים שמצליחים לראות את עתידם של המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות
משולבים שילוב טבעי ומלא בקהילה.

ועל כך בספר הבא שלנו...

קריאה מהנה ומעוררת מחשבות

באהבה

נעמי ומקס

ממעוף הציפור
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החירות להיטמע בהמון

פרופ' יובל אלבשן ,דיקן הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית אונו

תוכן העניינים

ממשל ,תכתובות משפטיות ומחאות ציבוריות מועטות משתתפים  -חלפה עד שאותו ראש
עיר ניאות להקצות מועדון בשולי אזור התעשייה ,על גבול חולות המדבר .הביקור הראשון
שלנו באתר שנבחר עבור המועדון היה מדכא לא פחות מהישיבה עם אותו ראש עיר .ניכר
היה שנעשה כל מאמץ אפשרי לדחוק את "חולי הנפש" רחוק ככל האפשר מן העין הציבורית.
חלפו כמה דקות ,שנמשכו כנצח עד שתושב העיר שהתמודד בעצמו עם מחלת נפש 2והיה
ממובילי המאבק לטובת הקמת המועדון ,אמר בשקט וכמעט בלי כעס" :ידעתי .אני ידעתי
מההתחלה" ".מה ידעת?" שאלתי אותו והוא ענה" :ידעתי שלא ייתנו לנו להיות כמו כולם".
לא מצאתי מילים מתאימות לענות לו ,ושוב נותרה רק שתיקה שהתביישה בשביל כולנו.

מּב"י
ב .על תופעות הנִ ִ

מבּ"י  -מהפכת ה"אל מיסוד";
ג .התשובה לנִ ִ

ב .על תופעות הִנִ ִ
מבּ"י;

א .פתיחה " -לא רוצה את המשוגעים האלה אצלי!";

ד .חזרה לנקודת המוצא של המאבק  -הזכות להיות גיבור קורות חייך;

ה .פתיחת מועדון אנוש בקריית אונו

א .פתיחה " -לא רוצה את המשוגעים האלה אצלי!"

 5שטרוך ,נ' ,שרשבסקי ,י' ,לכמן ,מ' ,בידני אורבך ,א' ,שגיב ,נ' ,זהבי ,ט' ולבב ,י'" :המתמודדים עם מחלות
פסיכיאטריות בעיני הציבור בישראל" .חברה ורווחה  (2008) ,(1)28עמודים .9–36

 4ככאלה ,הן תמונת ראי לתופעות שמעלות את ערך הנכסים שבסביבתן ,ולכן הן רצויות ,למשל :משרדי
ממשלה ,חממות מדעיות ,מפעלי טכנולוגיה עילית )הייטק( ומוסדות להשכלה גבוהה .תופעות אלה
מכונות ) LDLUראשי תיבות של  .(Locally Desirable Land Usesעל פי רוב שתי התופעות משולבות
מהאזורים שאליהן נמשכות תופעות ה– .LDLUאלבשן ,שם.
ֲ
מבּ"י נדחות
זו בזו :תופעות הנִ ִ

 3להרחבה ראו מאמרי )שנכתב גם בעקבות אותו מאבק שנזכר( :י' אלבשן" ,תן אוניברסיטה ,קח חוות גז",
פנים  ,(2000) 13עמודים .73–78

 2קבוצת המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות יכונו להלן" :מתמודדים".

מוסדות לטיפול במתמודדים עם מחלות נפש.
מבּ"י המוכּרות ביותר היא ָ
אחת מתופעות הנִ ִ
הסטיגמות כלפי מחלות נפש מביאות לידי כך שרבים מעדיפים שלא לגור בסביבתם 5.כפי
טפּסים )סטריאוטיפים(
שקובעים טל ,וינר וסינגר" 6:הסטיגמה כלפי המתמודדים מורכבת ֶ
מה ֵ
שמציירים את המתמודדים כאנשים מסוכנים ,בלתי צפויים ,ילדותיים ,חסרי אחריות ואשמים
במחלתם; מדעות קדומות המורכבות מרגשות ,כגון פחד ,סלידה וכעס; ומהתנהגות המורכבת

לא במקרה נשלחו ה"משוגעים" לאזור המרוחק ביותר ,בשולי אזור התעשייה שבאותה עיר
מבּ"י  -נגד מיקום בחצרי )NIMBY -
קטנה .בשפה המקצועית תופעה זו מכונה בשם נִ ִ
 .(Not In My Back Yardמדובר בתופעות שלא יכולה החברה להתקיים בלעדיהן ,אבל
אין איש רוצה שימוקמו קרוב לביתו .עם תופעה זו מונים בתי מעצר ובתי סוהר ,בסיסי
צבא שנחשבים יעדים לתקיפות אויב ,אתרי פסולת בכלל ,ואתרי פסולת גרעינית ,בפרט,
מרכזים לטיפול במגפותֶ ,מרכזי שידור סלולרי וכיוצא באלה .אין איש חולק על חשיבותן
של תופעות אלה לחברה המודרנית ,אבל הכול מעדיפים שימוקמו רחוק מהם ,ככל האפשר.
העדפה זו מביאה לידי כך שתופעות אלה לא רק מהלכות אימים על הציבור אלא גם מורידות
מהאזורים שבהם חיות אוכלוסיות
ֲ
את ערך הנכסים שבסביבתם 3.זו הסיבה שהן מורחקות
4
מקושרות ובעלות משאבים.

זה היה אחד המאבקים הראשונים שניהלנו בעמותת "ידיד ֶ -מרכזי זכויות בקהילה" 1.ראש
עיר קטנה בדרום ,שבתחילת  1998פתחנו בה את אחד ממרכזי הזכויות הראשונים שלנו ,סירב
לאשר הקמת מועדון ל"חולי נפש" )כפי שהם כונו אז ,למרבה הצער( .הגענו אליו  -מנכ"לית
העמותה ,שרי רבקין ,מנַ הל ֶמרכז הזכויות של העמותה באותה עיר ,כמה מתמודדים תושבי
העיר שהובילו את המאבק ואנוכי ששימשתי אז מנהל המחלקה המשפטית של העמותה -
כדי לשכנעו בנחיצות העניין .לאחר שסיימנו לשטוח את טיעונינו ,נענינו במשפט שהותיר
אותנו המומים" :עם כל הכבוד לכם ,אני לא רוצה את המשוגעים האלה אצלי!"

כמעט עשרים שנים חלפו מאז אך גם היום אני זוכר את תחושת האגרוף בבטן שחשתי אז וגם
את השקט שנמתח בחדר לאחר שראש העיר סיים את דבריו ,בלי קורטוב בושה וללא מילת
התנצלות .כשהתעשתנו ,היה ברור שנעשה הכול כדי לבטל החלטה בזויה זו.

יותר משנה של מאבק ,שכלל איום בתביעה משפטית ,אינסוף פניות לאישי ציבור ולגורמי

 1ידיד )מרכזי זכויות בקהילה(  -עמותה שהוקמה בשנת  1997כדי "להעצים את השכבות החלשות בחברה...
במישור המקומי מתבצעת פעילות העמותה הן בדרך של הגשת סיוע פרטני בהתמודדות עם מצוקות יום–
יומיות והן בדרך של הקניית כלים לאחריות קהילתית ולהשתתפות פעילה בחיים בחברה דמוקרטית .ברמה
הארצית מתבצעת פעילות העמותה בדרך של מאבקי ציבור ומשפטים לשינוי מדיניות" )http://www.
 yedid.org.il/aboutus.he.aspנבדק לאחרונה ב–.(1.5.17
 6אמיר טל ,עדי וינר ,ויעקב סינגר" :סטיגמה ואפליה של מעסיקים כלפי המתמודדים עם מחלות
פסיכיאטריות :בחינת התופעה והצעת תוכנית לצמצומה" ,זמין ב http://www.hebpsy.net/articles.
)asp?id=1794נבדק לאחרונה ב– 1במאי .(2017
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מחוסר רצון ליחסי גומלין בתחומי החיים לסוגיהם עם המתמודדים" .סטיגמות אלה מובילות
לפחד מפני המתמודדים )פן יפגעו חלילה במי שייתקלו בהם וגם פחד "להידבק" מהם( ורצון
להתרחק מהם ולא להשתלב איתם.

וכך אכן ,למרבה החרפה ,ההיסטוריה המשפטית הישראלית עשירה במאבקים במוסדות של
7
מתמודדים .אחת הדוגמאות המובהקות לכך בישראל היא פרשת בית החולים בלומנטל.
מעשה שהיה כך היה :ברחוב פינסקר על הר הכרמל היה מבנה ששימש בעבר בית מלון.
משנת  1974החלו לשכן בו חולי נפש לצורכי החלמתם .השכנים לא ידעו מה נעשה בתוך
המבנה ,וחייהם לא נפגעו משכניהם החדשים .השלווה נמשכה ארבע שנים עד שהוגשה
בקשה רשמית לקבל רישיון של קבע לבית החולים .משפורסם הדבר בעיתונות ,התארגנו
דיירי השכונה והגישו התנגדויות בשל המטרד שמהווה בית החולים; מטרד הנובע מהתנהגות
"חריגה" ,כלשון הדיירים ,של החוסים .הוועדה המקומית קיבלה את ההתנגדויות ,וצוין
שהוועדה משקללת את חשש הדיירים ואת דאגתם מפני "אי–הנוחות והפסד ההנאה מרכושם,
וכל זאת בשל קרבתם למוסד" .במילים ברורות יותר ,הוועדה המקומית הכירה בלגיטימיות
חששם של התושבים מירידת מחירי דירותיהם .חשוב לציין כי להוכחת הטיעון האחרון
נעזרו התושבים בחוות דעת של אדריכל ושמאי בעל שם המרצה בטכניון .זה קבע כי "יש
בקיומו של המוסד כדי להוריד את מחירי הדירות שבסביבה" .באופן לא מפתיע היה אותו
אדריכל תושב השכונה ואף חבר ועד הפעולה נגד המוסד .בסופו של דבר ,לאחר שאימץ בית
המשפט המחוזי את עמדת תושבי השכונה ,הגיע העניין לבית המשפט העליון ,וזה התיר את
8
קיום המוסד בשכונה ואף חייב את התושבים בהוצאות שנגרמו לבית החולים.

מבּ"י
מבּ"י קשה .למבקשים להגן על הנִ ִ
פרשת בלומנטל מלמדת כמה המאבק בתופעת הנִ ִ
דרוש ידע ביחס לעתיד לקרות ,יכולת להתארגן ולאגד כוחות ,היכרות עם החוק המורכב של
תכנון ובנייה ,הבנה של נוהלי ועדות התכנון ,ובעיקר הרבה מאוד כסף .כסף זה דרוש כדי
לרכוש ליווי משפטי ,תקשורתי וציבורי צמוד ,וכדי לממן את ההוצאות הכרוכות בפנייה לבתי
באגרות בית המשפט ,המשך בחוות דעת מומחים ,וכלה בהוצאות שעלולות
משפט )החל ַ
להיות מושתות מטעם בית המשפט( .קל להבין מדוע המתמודדים עם מחלות הנפש ,שמטבע
מצבם הם מוגדרים כמוחלשים ועל–פי–רוב חסרי משאבים רבים  -יתקשו להתמודד עם בעלי
הכוח שמבקשים להרחיקם ,בין שאלה תושבי שכונה מועצמת )כמו בפרשת בלומנטל( ובין
שמדובר בראש העירייה וברשות המקומית שמתגייסת כולה נגדם.

חשוב לזכור כי חלה התקדמות מרשימה בעשורים האחרונים מפרשת בלומנטל .היום למצער
ברמת ההכרזה )דקלרציה( החוקתית תופעות אלה נחשבות כנפסדות ונפסלות מטעמי איסור
הפליה .למרות זאת למעשה )דה פקטו( הן עדיין קיימות ובשכיחות רבה 9.יותר מזה ,היום

 7ע"א  711/82י' בלומנטל בי"ח בע"מ נ' חיים תיכון לט ).477 (2

 8להרחבה נוספת ראו אלבשן ,פנים ,לעיל.

 9למרבה הצער יש דוגמאות רבות מספור .ראו ,למשל ,התנגדות תושבי שכונת הר נוף )שבה מתגוררת צמרת
מפלגת ש"ס רבת העוצמה( לשיפוץ בית החולים ולהרחבתו בכפר שאול/il.co.haaretz.www//:http :
) .1.1185452/health/newsנבדק לאחרונה ב– 1במאי (.2017

מוסוות תופעות אלה לא אחת מאחורי חומת טיעונים שמבקשת להגן דווקא על המתמודדים,
בטענה שההפרדה וההרחקה מהציבור מיטיבות איתם ומקילה על סבלותיהם ,ויש לראות בה
לא אפליה כי אם "טיפול מיטיב".

מּב"י  -מהפכת ה"אל–מיסוד"
ג .התשובה לנִ ִ
בתשובה לטענות מהסוג האחרון יש להדגיש כי היום המשפט רואה בהפרדת המתמודדים
עם מחלות נפש מן החברה ,לא טיפול מיטיב בהם כפי שנטען ,אלא פשוט  -אפליה.
אפליה שמטרתה להקל לא על המתמודדים אלא דווקא על שאר חברי החברה שמעדיפים
להתרחק מהם )מהשיקולים שפורטו( ולהתנכר להם .לפי בעלי גישה זו ,ואני ביניהם ,הרחקת
המתמודדים מהחברה מעבירה ,למעשה ,את כל האחריות מהחברה אל כתפי המתמודד ואל
המטפלים בו .נוסף על כך ,עצם ההרחקה )גם זו הנעשית לטובת החזרה לחברה וההשתלבות
לה ֶפך.
העתידית בה( מבוססת על ההנחה שהמתמודד צריך להתאים עצמו לחברה ,ולא ֶ
משמעות המילים "להיות כמו כולם" היא להיות כמו כל מי שאינו מתמודד עם מחלות נפש.
לשון אחר ,המתמודדים בשנות התמודדותם לא נכללים בגדר של "כולם" .לעומת זאת,
סבורני ושוב אני מייצג בכך רבים ,כי שילוב אמיתי מחייב הדדיות .השונה מתקרב לחברה,
והחברה מתקרבת אליו ומוכנה לקבלו לא כאדם פגום שדורש תיקון אלא כאדם שלם.
מבּ"י כה מכרעת.
המיעוט "מושלם" לא פחות מהרוב .זו הסיבה שהמלחמה בתופעות הנִ ִ
השילוב והמגורים הסמוכים הם הדרך הטובה ביותר ליצור אחווה )סולידריות( חברתית בין
שונים .היגיון התכלול )אינטגרציה( הסביבתי ברור ופשוט :ככל שירבה המגע בין השונים,
תפחת הבורות ותגבר האמפתיה.
פרשנות זו משתלבת היטב גם במגמה ,שקיימת כבר למעלה מחמישים שנים ,להסיט את
מרכז הכובד של שירותי בריאות הנפש עבור אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית מן
האשפוז אל הקהילה ,מגמה שנודעה בשם "אל–מיסוד" 10.אנו עוסקים בהשפעה של תנועת
זכויות האזרח )שהגיעה לשיא כוחה בממלכה המאוחדת ובארצות הברית בשנות ה– 60ו–70
של המאה העשרים( וחתרה להכרה בכל אדם כאדם שלם הזכאי להגן על כבודו ועל חירויות
היסוד שלו גם אם הוא "שונה" או "אחר" .בהקשר שלנו ,מטרתה הייתה להחליף את הטיפול
בבתי החולים הפסיכיאטריים ובמוסדות הסגורים במסגרות טיפול בקהילה .הצלחתה גררה
סגירת מוסדות פסיכיאטריים ,קיצור ימי האשפוז בהם ופיתוח מודלים רבים איך להתמודד
עם צורכי המתמודדים בקהילה.
מהפכה זו לא פסחה על ישראל .כבר במהלך שנות השבעים החלה החברה האזרחית
הישראלית ,שאך זה נולדה ,לטפל בנושא .למשל ,הוקמו "מועדון שלום" ועמותת "אנוש"
שעסקו בכך ובשלב הבא הוקמה רשת של מפעלים מוגנים ויחידות שיקום בשם ֵא ֶש"ת,
שסייעה לשיקום המתמודדים בקהילה ,ונוסדה מסגרת מקצועית תומכת במשרד הבריאות.
 10להרחבהRichard H. Lamb and Linda E. Weinberger Deinstitutionalization: Promise and :
.(Directions for Mental Health Services, Number 90 (2001 Problems: New
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השיא כמובן הוא חקיקת חוק שיקום נכי נפש בקהילה התש"ס– ,2000שמוגדר ובצדק כאחד
המתקדמים בעולם .מטרתו היא "שיקום המתמודדים ושילובם בקהילה על מנת לאפשר
להם את מרב העצמאות התפקודית ואיכות החיים ,תוך שמירה על כבודם על–פי עקרונות
חוק–יסוד :כבוד האדם וחירותו" כנוסח החוק .מכוחו נבנה מערך בסיסי של שירותי שיקום
קהילתיים ,הוגדר סל שירותים ,שלהם זכאים המשתקמים ,ואף הוקם בית הספר הארצי להכשרה
בשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש שפיתח ומקדם עדיין" :תהליכי הכשרה ולמידה של
ידע ,תפיסות ,ערכים ומיומנויות בתחום השיקום בבריאות הנפש ,וכן תפקידו  -ליישם
ולהטמיע התערבויות מקדמות החלמה לקהל המתמודדים ,המשפחות ,אנשי המקצוע ועובדי
השיקום במערכת השיקום והטיפול בבריאות הנפש ומחוצה לה ,לאוכלוסיות רב–נכותיות/
רבות נכות?" 11.מחקרים רבים שנעשו בעשור האחרון מגלים שאכן היו התקוות הרבות
שנתלו בחוק השיקום מוצדקות .המתמודדים מדווחים על שיפור באיכות חייהם ובתהליכי
החלמתם ,והם מעידים כי הם סובלים מפחות תסמינים )סימפטומים( פסיכיאטריים 12.אולם
מעבר לתועלת למתמודד ולהיגיון חברתי )ואף כלכלי( ,אנו עוסקים קודם כול בזכות יסוד.
זכות היסוד של כל אדם לכתוב בעצמו את סיפור חייו .זכות זו היא היסוד למהפכת היחידנות
)אינדיווידואליזם( שקידמה בלאו הכי ההגמוניה הליברלית 13לאחר מלחמת העולם השנייה.
מטרתי כעת היא לשוב ולהרחיב בנוגע לזכות זו ,שכזכור היא הייתה נקודת המוצא של
פעילי זכויות האדם בשנות השישים והשבעים של המאה הקודמת כשיצאו להיאבק בהרחקת
המתמודדים מהציבור .אני עושה כן משום התחושה שהשיח הטיפולי )החשוב והמכריע לכל
הדעות( שהתפתח והתעצם 14השכיח נקודה ארכימדית חשובה זו.

ד .הזכות להיות גיבור קורות חייך

עד לתקופת הנאורות שלט בעולם הרעיון המכונן של הגורל שאינו בשליטת האדם .האדם
לא באמת יכול היה להשפיע על מהלך חייו .הוא נולד לתוך מערכת נסיבות שאמורה ללוותו
עד למותו ,ולא היה יכול לשנות בה דבר כמעט .יותר מזה ,למרוד ולהרים ראש נגד הגורל
נתפס כצעד הרה אסון .תנועת הנאורות שהחלה להתפשט במאה ה– 18ביקשה להשתחרר
מלפיתת הגורל ,לקדש את הבחירה האנושית ולהפיץ את הבשורה כי לכל אדם החירות -
זכות שהיא גם חובה  -לנהל את חייו כרצונו ובמינימום תכתיבים חיצוניים .לכתוב את סיפור
חייו ,כפי שהוא בוחר לעשות זאת ,בדיו שהוא בוחר ובסיום שהוא שואף להגיע אליו.

"רוֹבּינזוֹן קרוּזוֹ" של דניאל ֵדפוֹ מייצג נאמנה רעיון זה ,ולא בכדי הוא הפך לאחד
ִ
הספר
ממפיצי הרוח העיקריים של מהפכת התבונה והנאורותֵ 15.דפוֹ בוחר גיבור שהוא אדם מן
השורה ,לא מבני האצולה ולא בעל כוחות מיוחדים" :מעמדי הוא מעמד הביניים או אפשר
16
רוֹבּינזוֹן קרוּזוֹ בעמודים הראשונים של הספר,
לומר השכבה העליונה במעמד הנמוך" ,אומר ִ
ואף שהוא כזה הוא מסרב לקבל את תכתיבי החברה ולפעול לפי ציפיות הוריו )"אבי ייעד
אותי לעסוק בתחום המשפט .אבל אני רק מלח בים רציתי להיות ,ונטיית ליבי זאת כה
התנגשה עם רצונו ועם פקודותיו של אבי ועם כל ההפצרות ודברי השידול שבפי אימי ושאר
חבריי ,עד שנראתה שאותה נטייה טבעית טומנת בחוּבּה משהו הרה גורל המוליך היישר אל
חיי הסבל שעמדו להיות מנת חלקי" 17(.הוא מבקש חיים אחרים ובאומץ לב מרשים יוצא
אל הלא–נודע .במהלך ההפלגה אונייתו עולה על שרטון והוא מושלך לבדו על אי שומם;
סמל לאי הבריטי כמובן ולאירופה הישנה ,בכלל .לכאורה גורל אכזר )וצפוי למי שמתנגד
לתכתיבי החברה( שדן אותו לכיליון .אבל הנה דווקא שם ,חסר רכוש ואמצעים ,הוא מצליח
לבנות לעצמו חיים .השילוב של שכלו וחריצותו מנצח את האין שהגורל גזר עליו .הוא
מייצר לעצמו כלי עבודה ,הוא נועז ופורץ דרך ,ולכן יכול גם לטבע האימתני .יותר מכך,
לא רק שרובינזון לא נכנע לאיתני הטבע או לגורל אלא הוא מקיים את עצמו באופן מוסרי
ביותר ,כמודל לחיקוי )וההוכחה המרשימה ביותר הוא היחס שהוא נותן לששת ,שהוא פוגש
 26שנים לאחר הגיעו לאי ,כאשר הוא מצילו מהקניבלים ומסייע לו לשוב לאביו( .אכן ,לא
"א ִמיל ,או על החינוך"" :אין לדעתי ,כמסכת
בכדי קבע הפילוסוף זָ 'אן זָ 'אק רוּסוֹ בספרו ֵ
המצוינת הזו לחינוך טבעי .זה יהיה הספר הראשון ,אשר יוטל על ֵא ִמיל שלי לקרוא; כל אוצר
ספריו יחזיק זמן רב את הספר הזה בלבד ,אך גם יתפוס מקום חשוב עוד באחרית חינוכו .הוא
יהיה המקור ,וכל שיחותינו על מדע הטבע ישמשו לו רק פירוש והסבר .הוא יהיה לנו למורה
דרך בחותרנו לבגרות המחשבה; וכל עוד טעמנו לא נשחת ,קרוא נקרא בו בעונג" 18.עונג
שכולו נובע מניצחון האדם על הגורל ש"נקבע" עבורו .עונג שכולו נובע מהעובדה שהאדם
כותב את סיפור חייו לבדו ,במיוחד על רקע קביעתו של אותו רוּסוֹ שקבע במקום אחר כי
19
"האדם נולד חופשי ובכל מקום אסור הוא באזיקים".
דוגמה נפלאה אחרת היא משפט הפתיחה שבחר בו ַצ'ארלס ִד ֵיקנס לפתוח את אחד מספריו
רפילד'" :דפים אלה יוכיחו אם אהיה אני גיבור קורות חיי,
קוֹפּ ִ
המפורסמים ביותר 'ֶ -דייווִ יד ֶ
או אם יימסר תפקיד זה לידי איש אחר" 20.כפי שכתבה אריאנה מלמד" :זו פתיחה הצהרתית,

 11הדס לידור ,נ' ,לכמן ,מ'" :רפורמה לבדה לא מספיקה–מערך ההכשרה השיקומי–תמונת מצב"Medicine,
כתב עת רפואי בנושא פסיכיאטרייה ,גיליון .16 ,(2007) 5

 19זַ'אן זַא'ק ,רוּסוֹ ,על האמנה החברתית או עקרוני המשפט המודרני) ,תרגום :יוסף אור ,מאגנס ,תשנ"ו(

 18זַ'אן זַ'אק ,רוּסוֵ ,א ִמיל או על החינוך )תרגום :ארזה טיר–אפלרויט ,מהדורה מדעית בעריכת עמוס הופמן עם
הערות ומאמר מאת הופמן ,מאגנס.(2009 ,

 17שם ,עמ' .11

רוֹבּינזוֹן קרוּזוֹ) ,תרגום :סיגל אדלר ,כרמל ,(2006 ,עמ' .12
 16דניאל ,דֵפוִֹ ,

שדפוֹ כתב מבוסס על מאורע אמיתי שאירע באותה עת ,ובה ימאי
 15פורסם בשנת  .1719מעניין לדעת שהסיפור ֵ
לקירק שרד על אי בודד כ– 650ק"מ מצ'ילה חמש שנים ,ראו גם Ian Watt "Robinson
ששמו אלכסנדר ֶס ִ
.(Crusoe as a Myth", Essays in Criticism (1951

 12אבירם ,א'" ,חוק שיקום נכי נפש בקהילה  -הערכת ביניים והיערכות לעתיד :לקראת העשור השני ליישום
החוק ,סקירת המערך שהוקם ,דרכי העבודה ,התוצאות והתיקונים הנדרשים" Medicine.כתב עת רפואי
בנושא פסיכיאטרייה ,גיליון  ,(2010) 14עמודים .14–23

Brown, L. Susan The Politics of Individualism: Liberalism, Liberal Feminism, and 13
.Anarchism (1993) p. 91–126

 14ראו שיקום והחלמה בבריאות הנפש  -קריאה מנקודות מבט שונות :פרקטיקה ,מדיניות ומחקר )עורכים:
נעמי הדס לידור ומקס לכמן.(2008 ,
ַ 20צ'ארלס ִד ֵיקנס ,דֶיווִיד קוֹפֶּרפִילד )מאנגלית :בינה אופק ,עופרים ,(1997 ,עמוד  7ואילך.
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חגיגית ,מלאת ָפּתוֹס ועצב ,מרפררת לשאלה הגדולה של עידנים עברו ,האם באמת האדם
הוא "אדון לגורלו בשל רצונו החופשי" ,או "שמא הוא בנן של הנסיבות?" 21זה האידיאל.
זו משאת הנפש .הנחת היסוד הייתה כי אם יכול האדם להיות גיבור קורות חייו ,הוא יהיה
מוסרי יותר וחשוב לא פחות  -מאושר יותר .כדי לרכוש את הבעלות על חייו ,על האדם
לאסוף חוכמה ,דעת וידע .הפילוסוף הגרמני בן המאה ה– 18עמנואל ַקאנט טבע אז את
הסיסמה הידועה ,שמבהירה אולי טוב מכול את מהות הנאורות" :העז לדעת! אזור אומץ
לעשות שימוש בשכלך!" בדרך זאת שאפה הנאורות לבער את הבוּרוּת ולשפר את מציאות
החיים של בני האדם .להשקפתם ,הידע לא היה רק אמצעי להבין נכון יותר את העולם
אלא ,ואולי בעיקר ,אמצעי לתקנו ולהפוך את העולם למקום טוב יותר לחיות בו .לא בכדי
הצהירו דידיו וד'אלמבר ,יוזמי המפעל החשוב של האנציקלופדיה הראשונה ,כי מטרתה היא
"איסוף הידע המפוזר על פני האדמה; הצגת המבנה הכללי שלו בפני בני זמננו; ומסירתו
לאלו שיבואו אחרינו על מנת שמאמציהן של המאות הקודמות לא יהיו חסרי תועלת בעבור
המאות הבאות; על מנת שצאצאינו ,בהיעשותם משכילים יותר ,ייעשו בו–בזמן מוסריים
ומאושרים יותר; ועל מנת שלא נמות מבלי להיעשות ראויים להערכתו של המין האנושי".
22

אמונתם היפה של חלוצי הנאורות אכן הייתה כי בזכות הפצת הידע יועשרו בני החברה,
ובכך יהפכו הם למוסריים יותר ולמאושרים יותר .כשיבינו בני האדם כי כל אדם נולד עם
זכויות טבעיות שאין לקחתן ממנו )זכויות לשוויון ,לביטחון ,לקניין ולחירות( הם יהיו גיבורי
קורות חייהם .כאמור זה היה רעיון מהפכני בעולם של מעמדות ושל גורלות ,בעולם שבו
ברגע הולדתו של אדם נקבע ,כמעט תמיד ,גם מהלך חייו .מהפכנית לא פחות הייתה הטענה
כי מקור המוסר באדם עצמו ולא מקור חיצוני )אלוהי או אחר( ,ולכן הוא חייב להכתיב
לעצמו את סיפור חייו 23.תפיסת עולם זו ניכרת גם במסמכים המכוננים של אותה עת .למשל,
נפתחת הצהרת העצמאות של ארצות הברית במילים המרוממות האלה" :מקובלות עלינו
מאליהן ,שכל בני האדם נבראו שווים ,שבוראם העניק להם זכויות
אמיתות אלה כמוכחות ֲ
שאי–אפשר לשלול מהם ,וביניהן הזכות לחיים ,לחירות ולחתירה אל האושר" 24.למשל ,ב–27
באוגוסט  1789אישרה האסיפה הלאומית של צרפת את "הצהרת זכויות האדם והאזרח",
שבה נקבע כי" :כל בני האדם נולדים ונשארים בני חורין ושווי זכויות' ...חירות' פירושה

 21אריאנה מלמד" ,לא כל ההתחלות קשות" /il.co.ynet.www//:http .29.11.2001 ,YNET
) html.1360288,00–L,0,7340/articlesנבדק לאחרונה ב– 25בפברואר .(2017

 22טוני לנטין ואח' ,תרבות ההשכלה ,יחידה  ,2האוניברסיטה הפתוחה) ,א"פ ,(1990 ,עמ' .28

 23חשוב לציין בקצרה כי גם טרם עידן הנאורות החלו תהליכי עומק שהביאו להקמת המדינה המודרנית.
תהליכים ,כגון הרפורמציה ,ביטול החוקים הפרטיים בצרפת ,צמצום פּרֵרוֹגָטִיבַת )זכות יתר( המלוכה
באנגלייה ועוד .הוגים כמו מַקיָאווֵלִי ) ,(1469–1527בחיבורים כמו "הנסיך" ,הניחו את התשתית לקיום
מדינות שאינן תלויות באל אלא בבני האדם .ראו :א' ,בר נביא ,צמיחתה של המדינה המודרנית) ,משרד
הביטחון.(1995 ,

 24להרחבה ראו :הווארד זין ,היסטוריה עממית של ארצות הברית )מאנגלית :מתן קמינר ,בבל (2007 ,עמודים
.103–109

יכולת כל אדם לעשות כל דבר שאינו מזיק לזולת".
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אך ברור כי הכרה בזכות לכתוב את סיפור חייך מחייבת הכרה גם בזכות המתמודד להשתלב
בחברה ולהיטמע בהמון .אם זה מה שאותו אדם מבקש  -יש לכבדו .המשמעות היא המשך
מבּ"י הנפסדת ,מלבד המשך העמקת הישגי תנועת "אל–מיסוד".
מלחמה עיקשת בתופעת הנִ ִ

ה .סיכום  -חנוכת מועדון "אנוש" בקריית אונו
זמן רב לא הרהרתי במאבק באותו ראש העירייה ,ולמעשה בעיר כולה על הזכות להקים מועדון
בלב העיר ועל זכות המתמודדים שביקשו אותו להיטמע בהמון .השנים שחלפו השכיחו אותם
ממני עד שזכיתי לפני שבועות מספר להשתתף  -הפעם במסגרת תפקידי בקריה האקדמית
אונו  -בטקס חנוכת סניף "אנוש" החדש בקריית אונו .כל צמרת העירייה התייצבה עם הנהגת
עמותת "אנוש" לחנוך מבנה מדהים שנבנה במיוחד עבור המתמודדים שלקו במחלות נפש.
מבנה שלא רק ממוקם בטבורה של העיר ,אלא גם נבנה כקומה מעל לגני ילדים )שצחוקם
נשמע לכל אורך הטקס( ,ומחלונותיו הענקיים נשקפים וצופים העוברים והשבים .כשנאם
ראש העירייה ,מר ישראל גל ,שהוא ואנשיו רואים בשילוב המתמודדים בקהילה נכס ,ולא
נטל ,לא יכולתי שלא להתרגש .אחר כך חשבתי שהמהפכה תושלם רק כשיפסיקו מעמדים
כאלה לרגש אותי בשעה שיהפכו לשגרה ,כשלא תהיה סיבה לכתוב עליהם מאמרים מהסוג
שקראתם כרגע .ביני לביני ,קיוויתי שהפעם זה יארך פחות מעשרים שנה.

 25להרחבה ראו  :יובל אלבשן ,פרקליטי העשוקים  -על המשפט ככלי לשינוי חברתי )ידיעות ספרים(2014 ,
עמודים .43–46
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מקס לכמן ,אילה פרידלנדר כץ ,טליה ניסן ,יקי )יעקב( סינגר ,דיויד רועה

התנועה הצרכנית בבריאות הנפש
ותרומתה לתפיסת ההחלמה :מבט הסטורי,
תמונת מצב ואתגרים עתידיים

מבוא

זה כשלושה עשורים מתפתחת ומתרחבת בעולם ובישראל פעילות מאורגנת של אנשים
המחלימים ממחלות נפש במסגרת התנועה הצרכנית בבריאות הנפש )Brown and Wituk,
2010; U.S. Department of Health and Human Services, 1999; WHO, 1989,
 .(2003, 2010; Tait & Lester, 2005; Wallcraft & Nettle 2009התנועה הצרכנית
יוצאת מנקודת מבט ביקורתית כלפי שירותים וכלפי מוסדות ששימרו לאורך שנים ארוכות
גישה פטרונית )פטרנליסטית( כלפי אנשים המתמודדים עם הפרעות פסיכיאטריות וכלפי
משפחותיהם ,והיא מבקשת לשנות את המציאות החברתית והאישית ,שעימה נפגשים
מחלימים רבים ) .(Chamberlin, 1988; Deegan, 1996, 1997bמעורבות גוברת בכמה
תחומים תורמת לכך שעמדותיהם של צרכנים מתקבלות כיום כחלק ממשי לבסיס הידע
בתחום בריאות הנפש )רועה ,צ'ופרה ,חסון–אוחיון ,שור ,לכמן ורודניקWeingarten,;2005 ,
1994; Chadwick, 1997; Swarbick, Schmidt & Gill, 2009; Geekie, Randal,
 .(Lampshire and Read, 2012; Frese, 1997; Simpson & House, 2002במאמר זה
ארבעה חלקים .1 :סקירה היסטורית קצרה של התנועה הצרכנית בעולם ובישראל;  .2תחומי
מעורבות של התנועה הצרכנית;  .3סוגיות שמובילים צרכנים במחקר ובפרקטיקה;  .4דיון
וסיכום.

 .1סקירת ההיסטוריה של התנועה הצרכנית

.1א .רקע היסטורי :התפתחות התנועה הצרכנית בבריאות הנפש בעולם

עדויות ראשונות של התנועה הצרכנית בבריאות הנפש מגיעות מהמאה ה– 19כאשר ביטאה
אליזבת פקארד ) (Elizabeth Packardאת מה שחשו רבים שיצאו ממוסדות פסיכיאטריים
בסדרת ספרים שפרסמה ב– 1868וייסדה תנועה שנקראהAnti–Insane Asylum Society:
 .((Shaffer & Himelhoch, 1979דמות חלוצית מרכזית בהתפתחות התנועה הצרכנית
הייתה  ,Clifford Beersשהוביל בתחילת המאה העשרים מאבק לזכויות אדם של אנשים
עם מוגבלות פסיכיאטרית השוהים במוסדות )Mowbray, Moxley, Jasper & Howel,
 .(1997בירס ייסד תחילה את "הוועדה הלאומית להיגיינה נפשית" )National Committee

 ,(on Mental Hygieneשבהמשך שינתה את שמה ל"האגודה הלאומית לבריאות הנפש"
) .(National Mental Health Association - NMHAהתארגנות זו קמה כדי לשפר את
השירות שלו זוכים המקבלים שירות פסיכיאטרי ציבורי ,במיוחד במוסדות האשפוז .בספרו,
שפורסם בשנת  ,1908מתאר בירס את חוויותיו בהתמודדותו עם מחלת הנפש ואת המפגש
עם עולם הטיפול בבתי החולים הפסיכיאטריים.
בשנות ה– 40של המאה ה– 20ייסדו מטופלים לשעבר קבוצה ששמה" :אנחנו לא לבד" )"We
 ,(Are Not Alone" - WANAומטרתם הייתה לסייע לאנשים לעבור מבית החולים
לקהילה .מאמציהם הובילו להקמת ה– ,Fountain Houseשירות ייחודי של שיקום פסיכו–
סוציאלי עבור אנשים היוצאים ממוסדות אשפוז ציבוריים ,סביבו עוצב בהמשך מודל ה"קלַ אבּ
ָהאוּס" .זו הייתה למעשה ההתערבות השיקומית הראשונה המתועדת ,שחרתה על דגלה את
תפקידם של אנשים שלקו בהפרעות נפשיות כצרכנים נותני שירות .ההתערבות מבוססת על
העיקרון שלפיו תהליכי השיקום וההחלמה כרוכים בתמיכה ההדדית של מתמודדים ,כך
שחברי ה"קלַ אבּ ָהאוּס" מקבלים שירותים ונותנים שירותים בעצמם בתוך התוכנית ,בתחום
התעסוקתי והחברתי ).(Mowbray et al., 1997; Norman, 2006
במהלך שנות ה– 60של המאה העשרים החל שימוש נרחב בתרופות פסיכיאטריות ,וזה
עורר תגובות שנויות במחלוקת בשל יעילותן בהפחתת עוצמת הסימפטומים )תסמינים(,
מחד גיסא ,ותופעות הלוואי ,מאידך גיסא .במהלך שנים אלו החל מעבר של ממש מטיפול
במוסדות פסיכיאטריים גדולים לטיפול בקהילה ,ותנועת ה"אנטי פסיכיאטרייה" )–Anti
 (Psychiatry Movementהחלה לצמוח ולאתגר את טענות היסוד של הזרם הפסיכיאטרי
המרכזי.
בד–בבד החלה להתקבל הכרה הדרגתית ומסויגת של קובעי מדיניות בבריאות הנפש בארה"ב
בייחודיות ובחשיבות של שירותים שמפעילים צרכנים .ועדה פדרלית ,שתפקידה להמליץ
על פיתוח מדיניות בריאות הנפש ,הכירה בשנת  1961בחשיבות מודל ה– .Club House
אולם הוועדה הדגישה את הצורך במעורבות של אנשי מקצוע ואת הגדרת השירות כשירות
משלים לשירותים שמספקים אנשי המקצוע ).(Mowbray et al., 1997
בשנות השישים והשבעים של המאה הקודמת החלה להתפתח בארה"ב ובממלכה המאוחדת
)אנגליה/בריטניה( תנועה ששמה ." The Ex–Patient" Movement:תנועה זו התאפיינה
באידיאולוגיה אנטי–פסיכיאטרית והייתה חלק ממכלול של תנועות מאבק למען זכויות אדם
של קבוצות שונות באותה עת )נשים ,אנשים עם מוגבלויות ,הקהילה ההומו–לסבית ועוד(
).(Chamberlin, 1979
באקלים חברתי זה החלו להתארגן קבוצות של מטופלים לשעבר וגיבשו מטרות משותפות
למען זכויות ,נגד טיפול כפוי ,נגד סטיגמה ואפליה ולקידום שירותי עזרה עצמית כחלופה
)אלטרנטיבה( למערכת המסורתית של בריאות הנפש .בניגוד לשירותים המסורתיים,
שהתבססו בעיקרם על המודל הרפואי בבריאות הנפש ,שירותים לעזרה עצמית שהפעילו
עמיתים ) (Peer–Run Servicesהתבססו על עיקרון ולפיו לאנשים החולקים ניסיון משותף
יכולת לעזור לעצמם ולאחרים באמצעות תמיכה הדדית ועזרה עצמית .רבים בקרב הפעילים
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באותן התארגנויות הזדהו עם הכינוי הפרובוקטיבי "שורדים פסיכיאטרים" )Psychiatric
 (Survivorsוביטאו התנגדות ומחאה כלפי השירותים הציבוריים המסורתיים ,אשר נתפסו
כפטרוניים ,המחלישים את מטופליהם ואף הרסניים.

במהלך שנות ה– 80של המאה העשרים חלה תנופה בהתפתחות תנועות הצרכנים ,והשפעתן
גברה בתחום בריאות הנפש .החלה לבלוט תודעת הצרכנים ,תוך אימוץ שפה ומינוח
)טרמינולוגיה( נורמטיבי ,המבסס את ההתייחסות למתמודדים כצרכני שירותים .פעילות
התנועה הצרכנית הניבה פיתוח של קבוצות לעזרה עצמית ולסנגוּר ופתיחת שירותים
חדשים שמפעילים צרכנים .לדוגמה ,בממלכה המאוחדת )אנגליה/בריטניה( היו ב–1985
כ– 15קבוצות פעילות של צרכנים בתחום בריאות הנפש וב– 2005עמד מניינם על 300
קבוצות לפחות ) .(Wallcraft & Bryant, 2003בארה"ב יש  700קבוצות פעילות בתחום זה
) (Campbell, 2005ומאות קבוצות ברחבי אירופה )Kofahl, Mnich, Straszczukova,
 .(Hollman, Trojan, & Kohler, 2010קבוצות אלו ביטאו שינוי בהתייחסות לשירותים
המסורתיים של מערכת בריאות הנפש וראו אותם כחיוניים ,אך דרשו לראות שינויים
בשירותים הקיימים .התפתחה הבנה כי הרחבת הידע על מערכת בריאות הנפש בקרב
הצרכנים מסייעת להם לזכות בגישה לשירותים ולטיפולים שנתפסים בעיניהם כטובים
ביותר ומאפשרת להם להשפיע יותר על הטיפול שניתן להם );Goldstrom et al., 2006
.(Davidson, Rakfeldt, & Strauss, 2010

במדינות אחדות בעולם ,כמו ארה"ב ,הממלכה המאוחדת ,אוסטרליה ,סקוטלנד וניו–זינלד
);Clay, Corrigan, Ralph & Schell, 2005; Mcdiarmid et al., 2005; Swarbrick,2007
 (Treivedi & Wykes,2002גדלה מעורבות הצרכנים בכמה תחומים :מחקר )Maddock,
 ,(Lineham & Shears, 2004; Rose, 2004חינוך והכשרה )Livingston & Cooper,
 ,(2004מתן שירותים ,פעילות בתחום המדיניות והסנגור ) .(Crawford et al., 2008גורמים
מוסדיים חשובים ,כמו ארגון הבריאות העולמי ,ממליצים על שילוב צרכנים בכל הדרגים
והתפקידים בארגונים העוסקים בבריאות הנפש .המלצה זו נובעת מהבנה כי כאשר מדינה
ניכרת בצרכנות מעורבת ,נראית יותר התקדמות במדיניות ובפרקטיקה .במדינות שהצליחו
לשלב צרכנים בארגונים ובשירותים לאוכלוסייה ,ניכרים פחות הזנחה ויותר פיתוח של
השיקום בבריאות הנפש ).(WHO, 2010, Walcraft & Nettle, 2009

.1ב .ההיסטוריה הישראלית של תנועת הצרכנים בבריאות הנפש :נקודות ציון

קודם שנסקור נקודות ציון בהתפתחות התנועה הצרכנית בבריאות הנפש בישראל ,חשוב
לציין שאין היסטוריה פורמלית ומתועדת לתנועה הצרכנית ,ולמעשה החומר נאסף מכמה
מקורות החושפים את תמונת ההתפתחות ,והיא תפורט בהמשך.

התארגנות עצמאית של מתמודדים בישראל מתועדת לראשונה ב– 1991בקבוצה שכינתה
"אלֶ "ף" )רופא ,(1998 ,שתפקדה כקבוצה לעזרה עצמית .ב– 1994הוקם הארגון
עצמה קבוצת ָ
הראשון של מתמודדים " -התמודדות" .בתחילת דרכו ָשׂם לו ארגון זה למטרה להקים קבוצות
לעזרה עצמית של מתמודדים ברחבי הארץ .בשיאו היו בארגון כ– 500חברים ,מהם כ–300

"מלָ "ם  -מתמודדים למען
מתמודדים .פעילותו הופסקה בשנת  ,1999ואילו כיום ארגון ָ
מתמודדים" ממשיך את דרכו )רופא ;1998 ,אלפרוביץ .(2002 ,בעקבות חקיקת חוק ביטוח
בריאות ממלכתי הוקם פורום של מתמודדים כדי לגבש עמדה לגבי יישום החוק בתחום
בריאות הנפש .פורום זה היה הראשון שניסה להשפיע על מדיניות ממשלתית" .בנפשנו"
הוקם בשנת  1997והיה לתוכנית הראשונה שהפעילו מתמודדים ומשפחות .תוכנית "בנפשנו"
קיימה כמה פעילויות ,ואלה עיקרן :הפעלת מרכז מידע ,פעולות ִסנגוּר ,ופרויקט )מיזם(
"דו–שיח" המקדם דיאלוג שוויוני בין מתמודדים לקהלים מקצועיים .פעילות "בנפשנו"
נסגרה ב– 2009לאחר שלא זכתה במכרז של משרד הבריאות להענקת השירותים שהפעילה
עד ערב המכרז .פרויקט "דו–שיח" מופעל מאז במסגרת "אנוש" ,מכין ומכשיר מתמודדים
לספר את סיפורם האישי לפני אנשי מקצוע וקהלים אחרים .משנת  ,2000בעקבות חקיקת
"חוק שיקום נכי נפש בקהילה" התעצמה פעילות תנועת הצרכנים בבריאות הנפש ,הוקמו
"מלָ "ם" ועוד( דרכן
עמותות אחדות של צרכנים )עמותת "קולות" ,עמותת "לשמה" ,עמותת ָ
חלה התפתחות בתחום של מתן שירותים על ידי צרכנים ומעורבות של פעילי העמותות
ביוזמות מסוגים שונים .בשנת  2002פרסם כתב העת של החברה הפסיכיאטרית בישראל
גיליון שיוחד למאמרים של מתמודדים ,בעריכתו של איש מקצוע מתמודד )כתב עת ישראלי
לפסיכיאטריה ,גיליון  .(2002 ,39גם בכתב העת "מדיסין–פסיכיאטריה" הופיע טור קבוע
שיוחד לכותבים מניסיון אישי על התמודדות עם מחלה או על הפרעה נפשית עד שהפסיק
להתפרסם.
בין השנים  2002–1999יזם ומימן משרד הבריאות בשיתוף צרכנים תוכניות הכשרה לפעילים
מתמודדים )תוכנית הפע"ל ,תוכנית לה"ק( ובשנת  2005נפתח לראשונה קורס להכשרת
צרכנים נותני שירות )אורן ,(2007 ,לטובת שילוב מתמודדים כעובדי שיקום במערך בריאות
הנפש .הכשרה זו ניתנת כיום במסגרת קורס לנותני שירות בעלי ידע מנסיון )בעבר :קורס
"מצרכנים לנותני שירות"( ,בבית הספר הארצי לשיקום ,לשילוב ולהחלמה בבריאות הנפש.
במקביל להכשרת מתמודדים כעובדי שיקום ,פותחה תוכנית המספקת ליווי תעסוקתי ייחודי
לצרכנים נותני שירות ,במסגרת שירותי סל השיקום ,הפועלת משנת ) 2006אורן;2007 ,
מרזר–ספיר ,הר–לב ומאוטנר ;2009 ,סינגר .( Roe & Lachman, 2005 ;2010 ,שירות זה
הוא פרי יוזמה ופיתוח משותף של מתמודדים ואנשי מקצוע ,וכיום הוא מספק ליווי תעסוקתי
בחברות ובעמותות המספקות שירותי
לכ– 200צרכנים נותני שירות ,מהם כ– 80%מועסקים ָ
שיקום בבריאות הנפש )מרזר–ספיר ואחרים ;2009 ,כהן.(2011 ,
שמ"ה ובתמיכת המוסד לביטוח
לפני כשנתיים החל משרד הבריאות בשיתוף עם עמותת לִ ָ
לאומי יישום ניסיוני של תוכנית "עמיתים מומחים" ,במסגרתה מכשירים מתמודדים,
שאושפזו פעם אחת לפחות ,לעבודה בצוותי אשפוז פסיכיאטרי .לאחר ההכשרה ממלאים
בוגרי הקורס תפקידים מגוונים בבתי חולים פסיכאטריים ,המאפשרים להם להשתמש בידע
שצברו מתהליך החלמתם כדי לתמוך באחרים ולסייע להם .בעת הנוכחית מופעלת התוכנית
בשני בתי חולים בארץ" :מזור" )לשעבר מזרע( והמרכז לבריאות הנפש בבאר שבע ,והיא
מיועדת להיות מופעלת בעתיד בבתי חולים אחרים.
מעורבות נוספת של צרכנים במתן שירותים ניתן לראות בשנתיים האחרונות במועדון "למה"
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בירושלים ,מועדון חברתי למתמודדים שמפעילים המתמודדים .כמו כן ,משרד הבריאות מימן
וליווה תוכנית של בדיקת שביעות רצון של צרכנים במערכות השיקום ,כתוכנית המופעלת
בשיתוף של צרכנים ואנשי מקצוע " -סוקרי איכות" )וייסברג ,הדס לידור ,דודאי ,פלי–אלטיט
ומלמד .(2008 ,גם המדיה האלקטרונית מניבה כיום פעילות נרחבת של צרכנים באינטרנט

כדוגמת אתר "קולות" בעבר ,פורומים פתוחים וסגורים בניהול צרכנים ) http://www.doctors.
;co.il/forum–1553; http://lishma.co.il/site/detail/forum/forum.asp?forum_id=18825
http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=3784&msgid=541&lang=HEB; http://www.
(facebook.com/groups/10770753924917/

מיזם חברתי באינטרנט– "מקשיבים" ,מוגדר כ"קבוצת תמיכה הנותנת מענה למתמודדים
המשתייכים לבריאות הנפש ומרגישים כי הם "מחפשים חברים בעלי מכנה משותף" )http://
 .(/www.makshivim.comמדובר בקבוצות המקיימות תקשורת אינטרנטית בניהול של
רכז–מתמודד ,והמקיימות מפעם לפעם מפגשים חברתיים פנים אל פנים )Klutch, Libling,
 .(Benyamini, Lachman, & Katz, 2016פרויקט זה הפסיק את פעילותו במימון משרד
הבריאות בשנת .2010

תוכנית "בחזרה הביתה״ ,פרי של שיתוף פעולה בין יחידת השיקום במשרד הבריאות ,ג'וינט
ישראל  -מסד נכויות ועמותת לשמ"ה ,מתמקדת בהכשרת מתמודדים כ"מתאמי קהילה" –
תפקיד משולב של תיאום וטיפול עם מיצוי זכויות ,לליווי אנשים החל מאשפוזם ועד
להשתלבותם מחדש בקהילה ,למשך שנתיים .מטרת התכנית לסייע לאנשים לאחר אשפוז
פסיכיאטרי להשתלב בקהילה במגוון תחומי החיים בהתאם למטרותיהם האישיות ,ולמצות
את זכויותיהם .ליווי זה ניתן בידי אנשים בעלי ידע מניסיון אשר הוכשרו בבית הספר הארצי
לשיקום ,שילוב והחלמה בבריאות הנפש .בשלב הנוכחי המיזם פועל בשני מרכזים לבריאות
הנפש :אבארבנאל ובאר יעקב.

תוכנית "עמיתים לזכויות" ביוזמת משרד הבריאות ובתמיכת המוסד לביטוח לאומי ,אגף
הקרנות ,נועדה להנגשת מידע על זכויות בבריאות הנפש .במסגרת תכנית זו מועסקים 50
מתמודדים כ"מסבירנים" שקיבלו הכשרה בביה"ס הארצי לשיקום ,לספר את סיפורם לפני
קהלים שונים .מטרת התכנית להגביר את מיצוי הזכויות בתחום בריאות הנפש,באמצעות
הנגשת מידע בנושאי הרפורמה בבריאות הנפש ,שירות סל שיקום ,זכויות לאנשים עם
מוגבלות וחוק הנגישות לבעלי מוגבלות .המסבירנים מועסקים על–ידי תכנית עמיתים של
החברה למתנ"סים ונותנים את הרצאותיהם במסגרות שיקומיות ,מתנ"סים קהילתיים ובבתי
חולים פסיכיאטריים.
https//:www.health.gov.il/Subjects/mental_health/Pages/
RightsAndInfoAccess.aspx

בנוסף למיזמים אלה ,זו השנה השלישית שבה ,לראשונה בישראל ,צורף בהצלחה צרכן–
מתמודד כעוזר הוראה לסגל ההוראה בלימודי התואר השני בתוכנית ההתמחות בבריאות
הנפש בקהילה ,בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב )הדס לידור ,הובר ושגב.(2016 ,

מבחינת מעורבות בקביעת מדיניות ,צרכנים מעורבים כיום בניסיון להשפיע על יישום

הרפורמה בשירותי בריאות הנפש באמצעות קואליציה של ארגונים )לובין ;2011 ,צין(2011 ,
ונציגי מתמודדים מעורבים בפורומים למיניהם לקביעת מדיניות )בהם המועצה הארצית
לשיקום נכי נפש בקהילה ,המועצה הלאומית לבריאות הנפש ,ועדות לרפורמה בבריאות
הנפש ,קואליציית ארגוני הנכים ,פעילות במסגרת העמותה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי
ספּר"א ,השתתפות בפורום הארצי לקידום חלופות אשפוז ,ועוד( .נוסף על כך ,צורפו
 יִ ָאנשים בעלי ניסיון חיים למטה של יחידת השיקום באגף שירותי בריאות הנפש במשרד
הבריאות )דרעי ,(2011 ,ולצוות בית הספר הארצי לשיקום ,לשילוב ולהחלמה )הדס לידור,
.(2016
זאת ועוד ,בשנים האחרונות מתקיים מאבק מתמשך ועקבי של קבוצות השייכות לתנועות
הצרכניות על זכות הבחירה של בית החולים על ידי האדם המגיע לאשפוז פסיכיאטרי ,ועל
הפסקת השימוש בקשירות במחלקות הפסיכיאטריות .במאבקים אלו בולטת הנהגתם של
צביאל רופא ודליה וירצברג–רופא )חלק מההתפתחויות הללו מקבלות ביטוי בספר הנוכחי(.
לסיכום ,בישראל נראית התפתחות רב–שלבית של תנועת הצרכנים בבריאות הנפש .תהליך
שהחל בהתארגנויות מחוץ למערך השירותים הפורמלי ,בעיקר בעזרה עצמית ,המשיך
בפיתוח שירותי מידע וסנגור ובפיתוח של עמותות וארגונים .בשנים האחרונות ניכר התהליך
גם ביצירת שיתופי פעולה עם גורמים פורמליים במשרד הבריאות ובארגונים מוסדיים
אחרים .הרחבת הפעילות הצרכנית ושיתופי הפעולה עם מגוון ארגונים במגוון של נושאים
מניבה פיתוח שירותים חדשים לצרכנים ,והיא משתקפת גם בפרסומים בכתבי עת מקצועיים
בעברית ,בנוכחות גוברת במדיה האלקטרונית ובכלי התקשורת ,בכינוסים ,בהכשרות
מקצועיות ובמחקר )הדס לידור ונצר.(2016 ,

 .2תחומי מעורבות של התנועה הצרכנית ומאפיינים של תפקידי צרכנים
התנועה הצרכנית בבריאות הנפש בישראל ובעולם מעורבת כיום בארבעה תחומי פעילות
בסנגוּר ,מעורבות צרכנים בפרקטיקה מקצועית ,מעורבות צרכנים
עיקריים :מעורבות צרכנים ִ
במחקר ,ומעורבות צרכנים בהכשרות מקצועיות.כל אחד מתחומים אלה של מעורבות כוללים
בתוכם סוגי תפקידים שונים .לאחר תיאור תחומי המעורבות נציג בטבלה מס'  1סיכום
של ארבעת התחומים והמודלים התואמים לתפקידי צרכנים בכל תחום ,על פי הספרות
המקצועית .טבלה  2תפרט מאפיינים עיקריים של תפקידי צרכנים בישראל.

בסנגּור )(Advocacy
.2א .מעורבות צרכנים ִ
פעילות של סנגור מתקיימת במספר ערוצים :פעילות למען שינוי מדיניות והבעת מחאה
על המציאות הקיימת; השתתפות בתהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות )McGuire,
 ;(2000מאבק ציבורי בסטיגמה ולמען זכויות חברתיות ) ;Sayce, 2000רופא .(1998 ,ארגון
הבריאות העולמי )World Health Organization, 2003; Funk, Minoletti, Drew,
 (Taylor, & Saraceno, 2005ומדינות רבות הדגישו את חשיבות הפיתוח של ארגוני צרכנים
כחלק ממערך השירותים בבריאות הנפש הקהילתית למטרות סנגור )U.S. Department of
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Health and Human services, 2003; Department of Health, Social Services
 .(and Public Safety, 2002ארגון הבריאות העולמי ) (2003הגדיר "סנגור" כאמצעי חשוב
לעורר מודעוּת לגבי נושאים בוערים בבריאות הנפש ולהבטיח שבריאות הנפש תהא על סדר
היום הלאומי של הממשלות .סנגור יכול גם להוביל שינויים ושיפורים במדיניות ,בחקיקה
ובפיתוח הפרקטיקה )US equal employment committee & US department of
 .(Justice, 1992הפעילות הסנגורית מטעם ארגוני צרכנים מתבססת על תשעה אמצעים
מרכזיים (1) :הסברה :העלאת מודעות; ) (2מתן מידע; ) (3חינוך; ) (4הכשרה; ) (5עזרה
הדדית; ) (6ייעוץ; ) (7תיווך; ) (8הגנה; ו– ) (9חשיפה.

בפעילותה הסנגורית בשנים האחרונות העלתה התנועה הצרכנית לסדר–היום באופן עקיב
סוגיות אלה :חוסר במשאבים ובשירותים בהקשר לגודל האוכלוסייה הנזקקת לעזרה; צרכים
ייחודיים של אוכלוסיות ספציפיות; מודעות לסגנון חיים בריא; נגישות מצומצמת לשירותים
בקהילה; עלויות הטיפול; חוסר שוויון בין בריאות הגוף לבריאות הנפש; איכות ירודה של
רמת הטיפול בשירותים; גישה מקצועית פטרונית בשירותים והיעדר זכות להגדרה עצמית
ושותפות בקבלת החלטות; הפרות זכויות אדם; מדיניות המובילה להדרה חברתית ,לסטיגמה
ולאפליה.

.2ב .מעורבות צרכנים בפרקטיקה מקצועית

לא 6יפרתי לאיש על החלומ שלי .במבט לאחור זה היה נבונ מאוד .תארו לעצמכמ
מה הייתה התגובה לו הייתי אומרת לצוות המטפל שאני נערה בת  18עמ אבחנה
של 6כיזופרניה כרונית ,לאחר שלושה אשפוזימ .אפ ש6יימתי בקושי בי" 6תיכונ
עמ ציונימ מינימליימ ,אני מתכננת להיות ד"ר דיגנ ולשנות את מערכת בריאות
הנפש ככ שתעזור במקומ שתפגע .אשליית גדלות! ברור שהיה עדיפ לשמור את
החלומ שלי לעצמי )דיגנ.(1988 ,

בשנים האחרונות גוברת המגמה לשלב מתמודדים בתפקידים שונים במערך בריאות הנפש,
מתוך הכרה בידע הייחודי שצברו בשנות התמודדותם והחלמתם ובכלים הייחודיים שעומדים
לרשותם כדי לסייע ולתמוך באחרים ) (Solomon, 2004; Repper & Carter, 2011ההבנה
היא כי ניסיונם בהחלמה הוא משאב יקר–ערך וייחודי עבור אנשים המתמודדים עם קשיים
נפשיים ) .(Davidson, Chinman, Sells,& Rowe, 2006כמו–כן ,עצם ההזדמנות לתמוך
באחרים מקדמת מאוד את תהליך השיקום וההחלמה שלהם עצמם )סינגרMoran,;2010 ,
.(Russinova, Gidugu, Yim, & Sprague, 2012aגליה מורן ועמיתיה )Moran,
 (Russinova, & Stepas, 2012bהראו את התהליך המעגלי שבו אנשים בהחלמה ,שכיום
עוסקים בתמיכת עמיתים ,עבדו בעברם במקצועות העזרה ,ומאידך בשלבים מסוימים
השתתפו בקבוצות לעזרה עצמית וצרכו שירותי טיפול ותמיכה .הדבר מדגים את הגמישות
של הגבולות בין "מטפל" לבין "מטופל" ,וראיית רצף על–פני דיכוטומיה ,בתפיסת "עוזר–
נעזר".

יש לזכור כי חלק ממשי בהיסטוריה הכואבת של תחום בריאות הנפש קשור להפרדה ולהצבת

גבולות בין מטפלים למטופלים .חוויות של פגיעה ואף השפלה של מתמודדים באשפוזים
ובמסגרות בריאות הנפש נוגעות למסרים של התנשאות וחויית חוסר אמפתיה מצד אנשי
צוות ,תוך הבלטת התפישה של "אנחנו" ו"הם" .העסקת מתמודדים כאנשי צוות "מפוגגת"
את הגבול הזה ,מטשטשת את ההפרדה המייחסת פחיתות ערך למקבלי השירות אל מול
נותני השרות ,וכך משדרת מסר של תקווה ואופק של צמיחה והתפתחות .בו בזמן ,היא
מערערת תפיסות מושרשות בשיח המקצועי ,ומאתגרת עמדות ודרכי עבודה בצוותים.
השתלבות מתמודדים כעובדי שיקום וטיפול עוצבה בדרכים שונות בעולם ,והיא מתבססת
על הבנת תרומתו של ניסיון אישי בקידום החלמת אחרים );WHO, 2009; WHO, 2010
 .(Davidson, Bellamy, Guy, & Miller, 2012אנשים בהחלמה סיפקו תמיכה הדדית
בלתי פורמלית זה זמן רב ,אך כעובדים בשכר ,המשתמשים בניסיונם בהחלמה ככלי טיפולי
במסגרות מסורתיות של בריאות הנפש  -הופעתם התפתחה בעשור האחרון )Cabral et
 .(al., 2014העסקת עמיתים בשירותי בריאות הנפש החלה בשנות התשעים ,ובמהלך קרוב
לשלושה עשורים התפתחה באופן משמעותי ברחבי ארה"ב ,קנדה ,אוסטרליה ,ניו–זילנד
והממלכה המאוחדת ) .(Dyble et al., 2014אוקוול ) (Ockwell, 2012מתארת תהליך שבו
תמיכת העמיתים הטבעית שהייתה קיימת באשפוז פסיכיאטרי עוד מראשיתו ,מעצם השהות
המשותפת במשך שבועות או חודשים  -השתנתה והתמעטה בעשורים האחרונים .ככל
שהתרחשו שינויים שהגדילו את הפרטיות במחלקות אקוטיות וצמצמו את משך האשפוז
ואת מספר מיטות האשפוז ,עלה הצורך להציע למתמודדים תמיכת עמיתים באופן פורמלי.
מחקרים שנעשו בתחום ההחלמה בארה"ב ,בממלכה המאוחדת ובארצות אחרות הראו שמי
שהגיעו לרמה טובה בהחלמתם ,יכולים לסייע להחלמת עמיתיהם ).(Ockwell, 2012
לפי אוקוול ) (2012יעילותה של תמיכת עמיתים נובעת מארבעה היבטים עיקריים :תעסוקה
משמעותית עבור העמית; העלאת המודעות בצוות לגבי ערכים אישיים והפחתת סטיגמה
של "אנחנו" ו"הם"; מודל של תקווה והחלמה למתמודדים מקבלי השירות; עזרה בהטמעת
ערכי ההחלמה במערכת בריאות הנפש .החוקרת מסכמת כי התפיסה של תמיכת עמיתים
תואמת היטב למדיניות העכשווית ,המבקשת לקדם העצמת אנשים מתוך ניהול נכון יותר
של חייהם ,ובניית מיומנויות ויחסים חברתיים .עמיתים שהתנסו בכך בעצמם משמשים מודל
נכון ,ויכולים להיות שותפים להעצמה זו ,תוך כדי יצירת מערכת יחסים כחבר בעל ידע
).(Informed friend

על חשיבותה של תמיכת עמיתים ניתן ללמוד מדבריה של פטרישיה דיגן:
"…in a very fundamental way I experianced myself as being all
alone, adrift on a nameless sea without compass or bearing. And
that deep sense of loneliness came from the fact that although
many people were talking to me about my symptoms, no one was
talking to me about how I was doing. No one came to me and said,
'Hey, I know you're going through hell right now. I know you feel
totally lost in some nightmare. I know you can't see a way out
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right now. But I've been where you are today. I got labeled with
schizophrenia and a whole bunch of other things too. And I'm
here to tell you that there is a way out and that your life doesn't
have to be about being in mental institutions. I'm around if you
want to talk'." (Deegan, 1993, p.7).

אם כן ,בהשתלבותם של מתמודדים בתמיכת עמיתים ניתן למצוא מגוון תפקידים והגדרות,
ואלה מקצתן :צרכנים נותני שירות ,במשמעות הישראלית ,הם צרכנים המאיישים תפקידים
קיימים במערך השיקום; תמיכת עמית מומחה ) - (Peer Support specialistצרכן
בתפקיד ייעודי של תומך–עמית; שירותי–סיוע שמנוהלים וניתנים על–ידי צרכנים לאנשים
בהחלמה);(Mowbray, Moxley, Jasper and Howell, 1997) (Peer–run services
אנשים בעלי ניסיון חיים ) - (Life Experienceאנשים בעלי ניסיון אישי שהתמודדו עם
אדם קרוב .ככלל ,בשנים האחרונות מודגשת ההכרה בידע מניסיון החיים האישי )Rose,
 ,(2008; Rose, 2004כולל ידע של אנשים שלא התנסו בעצמם במשבר נפשי ,ועם זאת
מכירים מקרוב התמודדות נפשית ,על פי רוב כבני משפחה )הורים ,אחים ,בני זוג( .הכרה
בידע  -משמעה גם שימוש בידע דרך חשיפה אישית והידברות .לפיכך ,ישנם הבדלים
באפיוני התפקידים ,כפי שניתן לראות בטבלה מס'  2בהמשך .לדוגמא ,תפקידים מסוימים
דורשים חשיפה עצמית של המתמודד ואף מבוססים עליה ,כמו במקרה של עמית–מומחה,
ואילו אחרים משאירים זאת לבחירתו של בעל התפקיד ,כמו במקרה של צרכן נותן שירות.

הנכונות הגוברת וההכרה של אנשי מקצוע לשלב בשורותיהם מתמודדים וההכרה הגוברת
בתרומתם הייחודית ללקוחות ,לצוות ולארגון  -עשויות להיות מוסברות גם בתרומתם של
מחקרים וגישות תאורטיות עכשוויות ,הנותנות משקל לנקודת מבט סובייקטיבית )לכמן,
,( Deegan, 1988; Estroff, 1989; Roe & Lachman, 2005; Strauss, 1989;2000
פתוחות להתבוננות נרטיבית );Josselson & Lieblich, 1993; McAdams, 1993
 (Orbuch, 1997; Seeman, 1998; Spector–Mersel & Knaifel, 2017ולניתוח אינטר–
סובייקטיבי של העשייה המקצועית )ירושלמי וקרוןBenjamin, 1990; Hasson– ;1999 ,
.(Ohayon, Kravetz, & Lysaker, 2016

בכך גם ניכרת השפעתה של תפיסת ההחלמה בבריאות הנפש ,המדגישה שפה בין–אישית
טבעית ,יחסים הדדיים ושותפות בתהליכי עזרה )פינארטChinman, Young,;2007 ,
Hassell, & Davidson, 2006; Anthony & Farkas, 2009; Russinova, Rogers,
 .(Ellison, & Lyass, 2011; Leamy et al., 2011פעילות של עזרה עצמית ותמיכת
עמיתים צוברת הכרה אקדמית ,הניכרת בהמשגה תאורטית וביישום מחקרים שמעידים על
תרומתן להחלמה ולשילוב חברתי–קהילתי )& Brown & Lucksted, 2010; Repper
.(Carter, 2011; Solomon, 2004

כאמור ,אחת התכניות החדשניות בישראל ,הנמצאת בתחילת דרכה ,היא "עמיתים מומחים"
 תכנית המשלבת צרכנים בצוותי אשפוז פסיכיאטרי .חשיבותה וחדשנותה הן בהפיכתתמיכת עמיתים בלתי פורמלית לתפקיד מוגדר במערכת בריאות הנפש הפורמאלית ,כפי

שמתארת אחת המשתתפות:
ַהגעתי לקור" 6עמיתימ מומחימ" הייתה רגע מאוד משמעותי בשבילי .בשנימ
האחרונות מתגבש בי הרצונ להפוכ את מ6ע ההחלמה הארוכ והמורכב שלי
לכלי שדרכו אוכל לעבוד בעולמ .אני רואה איכ באופנ בלתי פורמלי ,במ6גרות
ובנ6יבות שונות בחיי ,הני6יונ שלי מתורגמ לנתינה החוצה .השאלה אמ לעשות
זאת בצורה פורמלית ,ואמ כנ מתי ואיכ עלתה אצלי כבר כמה פעמימ .כששמעתי
על הפרויקט הני6יוני הזה משהו התעורר בי ,והרגשתי שאני בשלה להניע את
התהליכ הזה .לקחת משהו שקורה באופנ טבעי ולוותר עליו בצורתו הראשונית
כדי להפוכ אותו לפורמלי ,היה בשבילי צעד לא קל .פחדתי שאותו דבר יקר ערכ
אינטואיטיבי ,שחי כמעט אכ ורק בתוכ הרגע בינ אדמ לאדמ ,יאבד את החיימ
שלו ואת עצמ קיומו ,יתקשה ויהפוכ לדוגמטי .הפחד הזה או הרצונ הזה להישאר
מחוברת למקומ הראשוני והבלתי אמצעי ליוו אותי לאורכ הדרכ ,ובאו ליד ביטוי
במתח שנוצר בינ הצורכ בהגדרות ובה6כמות רשמיות ונוקשות יותר של גבולות
התפקיד ובינ מימושו החי בפועל) .יעל ,עובדת מטעמ 'עמיתימ מומחימ' בבי"ח
'מזור'.(2015 ,

.2ג .מעורבות של צרכנים במחקר
במהלך שנות התשעים של המאה הקודמת החלו אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש
שגם מתמודדים עם ניסיון אישי להשפיע על עקרונות יסוד בתחום השיקום הפסיכיאטרי
באמצעות מעורבות במחקר ושיתוף מניסיונם האישי)& Campbell, 2005; Frese, Knight
 .(Saks, 2009קבוצה זו של אנשי מקצוע )עובדים סוציאליים ,מרפאים בעיסוק ,פסיכולוגים
ופסיכיאטרים( משלבים ידע משתי נקודות מבט :הן ידע מניסיון אישי בהתמודדות עם
מחלה והן ידע מקצועי .עמדתם הייחודית ִאפשרה לאנשים אלה להישמע בשדה המקצועי,
באקדמיה ובפרקטיקה ודרך כך להשפיע עמוקות ואף להוביל שינויים בפרקטיקה ובמדיניות
של שירותי בריאות הנפש ברחבי העולם ואף בישראל .פרסומים של אנשי מקצוע מתמודדים
ממחישים את חשיבות הידע מתוך ניסיון אישי לתחומי הפרקטיקה ,המדיניות והמחקר
)אורן ;2007 ,כצנלסון–בנק ;1995 ,הדס לידור וציןCorrigan, 2006; Chadwick, 1997 ; 2008 ,
.(Davidson, 2003; Deegan, P. 1992, 1994, 1996; Fisher, 1994; Swarbrick, Schmidt, & Gill, 2009

בדרגות שונות של מעורבות ,כולל
סטודנטים ואקדמאים מתמודדים עוסקים כיום במחקר ָ
עיסוק באיסוף נתונים מהשדה וניתוחם )Trivedi & Wykes, 2002; Shor & Sykes, 2002; Ramon,
 .(2003עולה אף אפשרות כי למתמודדים יכולת ייחודית בביצוע ראיונות ,בדרך שונה ואולי
איכותית יותר ממראיין אחר באותו צוות מחקר ) .(Wallcraft, 2011נוסף על כך ,התנועה
הצרכנית בבריאות הנפש מעוניינת כיום ביותר מעורבות ביצירת סדרי עדיפות של מחקרים,
כחלק מפעילות של סנגור .צרכנים טוענים כי לא רק אנשי מקצוע צריכים לקבוע מה לחקור,
אלא הם מבקשים להראות נושאים שלהבנתם חשוב שייחקרו .במפגש הזה בין האקדמיה
לבין מדיניות חברתית ,נוצרים לא אחת מאבקי אינטרסים ).(Wallcraft & Nettle, 2009
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ספר שפורסם בשנת  ,2009העוסק במעורבות צרכנים במחקר בבריאות הנפש ,מתאר את
הדרכים שבהן צרכנים מאתגרים הנחות יסוד והשקפות עולם שעליהם מתבסס המחקר
המסורתי ) .(Wallcraft & Nettle, 2009ראשית ,מעניין להבחין באופן שבו מוצגים
עורכי הספר ,כאשר העורך הראשון מופיע בתוארService User Researcher and" :
 "Consultantוהעורכת השנייה מופיעה בתואר."Mental Health User Consultant" :
המחברים מסבירים כי צרכנים תמיד היו מעורבים במחקר בתפקיד של "נחקרים" ,אך רק
בשני העשורים האחרונים הם הוזמנו להיות כשותפים בתכנון ,בעיצוב ובביצוע של מחקרים
עם אנשי מקצוע או כחוקרים בפני עצמם .המעורבות נעשתה בהדרגה ,כאשר בסוף המאה
העשרים החלו צרכנים לרכוש ניסיון בצורות מחקר מסוימות ,כגון מחקר–פעולה משתתף
) (Participatory–action researchומחקרי הערכת שירותים .יתר על כן ,צרכני שירותים
החלו לבצע בעצמם מחקרים בהיקף קטן ,כיחידים או בקבוצות ) .(Wallcraft, 2011בשלב
זה עדיין דוּבר במחקר במעמד נחות יחסית ביוּקרתו ובתקציביו האקדמיים .תהליך כניסת
צרכנים למחקר נבע מנקודות מוצא שונות ,ובהן משתקפים שורשיה של תנועת הצרכנים
עצמה .1 :צרכנים שכניסתם למחקר ביטאה את מסעם האישי והקולקטיבי להעצמה ,כדרך
להעניק משמעות לתהליכים אישיים ,וכדי שאחרים יוכלו ליהנות משיפור בשירותים
כתוצאה מכך .2 .צרכנים אקטיביסטים שבאמצעות קבוצות לעזרה עצמית ויוזמות מקומיות
משכו את תשומת ליבן של רשויות וארגונים וביצעו מחקרים שזכו להערכה מוסדית רבה.3 .
נקודת התחלה נוספת של צרכנים במחקר הייתה באמצעות עובדים ואנשי מקצוע בארגונים
ובמוסדות ,שהיו בעצמם צרכני שירותים בבריאות הנפש .אנשים אלה שאפו לצמצם את
הפער שנוצר בין חייהם הפרטיים לחייהם המקצועיים ולעשות שימוש מועיל בניסיונם
האישי ).(Fisher, 1994

תהליכים אלה מאתגרים את ההתייחסות המסורתית של הזרם המרכזי באקדמיה למושג
ה"ידע" ,והדרכים ללמוד ולנתח סוגים חדשים של ידע ) .(Collins, 2001השפעתן של
תאוריות פנומנולוגיות וביקורתיות במחקר שימשה קרקע לפתיחות כלפי תרומת צרכנים
למחקר ,וגם השפעתן של גישות פילוסופיות השוללות הסתכלות המפרידה בין מחלת נפש
ההקשר החברתי ,התעשייתי ,התרבותי ,הדתי ,החוקי ,המקצועי והפוליטי ,שבו מופיעה
לבין ֶ
המחלה ).(Wallcraft, 2011

חשוב להדגיש כי אפשר למצוא מגוון רחב של הגדרות בקרב צרכנים המעורבים במחקר,
המשקפות הבדלים בזהות ובהגדרה העצמית שלהם .שינויים במינוח הכללי ,עם דגשים שונים
בתוך התנועה הצרכנית ,משתקפים גם בהקשר זה ומשפיעים על בחירה בהגדרות שונות לגבי
מעורבות צרכנים במחקר .בדומה לכך ,חוקרים מתמודדים מזדהים במגוון דרכים בפרסומיהם,
כולל אנשים ששוללים כל תיוג שהוא ,שלטענתם בא לשרת רק את הנוחות של אחרים .צרכנים
במחקר ,כמו כלל הצרכנים ,עשויים להזדהות עם גישות ותאוריות שונות ,ולא בהכרח חולקים
את אותה התפיסה לגבי פסיכיאטריה בריאות הנפש או מחלות נפש ).(Wallcraft & Nettle, 2009

.2ד .מעורבות צרכנים בהכשרת אנשי מקצוע

ההכרה בערכו של ידע הנובע מניסיון אישי של המשתמשים בשירותי טיפול ושיקום

ובמומחיותם כבעלי ניסיון )" (Expert by experience", Fox, 2011, p. 170הובילה חוקרים
לעסוק בצורך ב"פרקטיקה מבוססת ידע" ) (Knowledge based practiceכהשלמה לידע
מבוסס ראיות מחקריות .פרקטיקה זו מבוססת על חוכמת הניסיון של מטפלים ועל ניסיון
החיים ) (Lived Experienceשל לקוחות השירותים ומשפחותיהם .ניתן אפוא למצוא כיום
ִספרות נרחבת העוסקת בצורך לשלב צרכנים בתוכניות הכשרה לאנשי מקצוע בשירותי
הבריאות ובשירותים החברתיים .בממלכה המאוחדת ,לדוגמה ,המועצה המקצועית האחראית
להסמכת עובדים סוציאליים מחייבת לשלב צרכנים ובני משפחה בכל ממדי ההכשרה של
סטודנטים לעבודה סוציאלית )בבחירת מועמדים ,בבניית תוכנית התואר ,בהוראה ובלימוד,
מעורבות בהשמה ,בהתמחות ועוד( ) .(Fox, 2011; Levin, 2004הנחיות אלו נועדו לכוון
כבר בשלבי ההכשרה המקצועית למיומנות ולידע ,שיתרמו לביסוס יחסי שותפות בעבודת
השדה .כך יגיעו אנשי מקצוע לעסוק במקצועם מתוך הכרה בערך של מעורבות הלקוחות
ומשפחותיהם בשירותים הניתנים להם .חוקרים חידדו דילמות שעולות בתהליך הזה .למשל,
כאשר אדם המזדהה כמומחה מתוך ניסיון זקוק להשתמש שוב בשירותי טיפול );Fox, 2011
 .(Zerubavel & Wright, 2012כאשר המערכת משלבת צרכנים בהעברת ידע לסטודנטים,
היא נדרשת למצוא דרכים לתמוך בצרכנים אלה ,גם כאשר התמודדותם האישית נמשכת
מלבד תפקידם המקצועי .כעדות מיד ראשונה מתארת ג'ואנה פוקס תהליך מתמשך שדרכו
היא יוצרת סינתזה בין הכשרתה לתפקידיה המקצועיים כעובדת סוציאלית )מורה ,חוקרת,
מנַ הלת ,יועצת אישית ,מומחית וכד'( לבין היותה מורה–מחנכת צרכנית )Service user
 .(educatorלדבריה ,תהליך של התבוננות ומחשבה ) (Reflectionמאפשר לה לשלב בין
פרקטיקה מבוססת ראיות לבין ידע מבוסס ניסיון ).(Fox, 2011
בישראל ,מחקרן של גולדברג ,הדס לידור וקרניאלי–מילר ) ,(2017תיאר התפתחות מקצועית
רב–שלבית של סטודנטים לעבודה סוציאלית המתמודדים עם קשיים נפשיים .התפתחות
זו משרטטת מעבר מהיותם מטופלים והפיכתם למטפלים–מטופלים )"Therapatients",
 ,(Goldberg, Hadas Lidor & Karnieli–Miller, 2015דרך ארבעה שלבים עיקריים:
גישוש ראשוני בעולם הטיפול ,תהיות לגבי מסוגלותם המקצועית ,ביסוס הכרה ביכולתם
להיות מטפלים ,ויצירת אינטגרציה בין זהות המטפל לזהות המטופל.ניתן להציע כי מעורבות
של מתמודדים בתהליכי הכשרה של אנשי מקצוע ,עשויים לסייע לסטודנטים במעבר בין
שלבים מאתגרים אלה.דוגמא למגמה זו ניתן לראות במסגרת לימודי התואר השני בריפוי
בעיסוק באוניברסיטת תל אביב ,שם מתקיים זה למעלה מעשור הקורס "ללמוד עם המטופל",
שבו נפגשים הסטודנטים בכל שיעור עם מתמודד אחר ,ובוחנים במשותף מה ניתן ללמוד
מסיפורו האישי ומדרך הצגתו לטובת הפרקטיקה של עבודת השיקום )הדס לידור ,לכמן
אלון ורוטשילד .(2007 ,כמו כן ,זו השנה השלישית שהצטרף כאמור עוזר הוראה לצוות
התואר השני של החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב .תפקידו להיות שותף בבניית
תוכניות הקורסים )סילבוס( ,ללמד שיעורים בחלק מהקורסים ולייעץ לסטודנטים בנושא
עבודת המחקר שלהם בתואר השני )הדס לידור ,הובר ושגב .(2016
התבוננות מנקודת מבט סובייקטיבית של הפרט חיונית לפיתוח מסוגלות מקצועית ,מיומנות
מחקרית ולמידה .סיפורים אישיים מאפשרים המחשה של דילמות מקצועיות ותורמים
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לפיתוח מיומנויות של אמפתיה והבנה מעמיקה של האחר .מיומנויות של שיקוף והתבוננות
רפלקסיבית מאפשרות לאנשי מקצוע לנוע ממקום של פעולה טכנית רציונלית למקום של
מומחיות מקצועית ) ,(Fox, 2011ומכאן חשיבותה של חשיפת סטודנטים במקצועות העזרה
לסיפורים אישיים של מתמודדים.

טבלה  1להלן מתארת את ארבעת תחומי הפעילות של התנועה הצרכנית בבריאות הנפש,
והמודלים של מעורבות צרכנים בכל אחד מהם.

טבלה  :1ארבעת תחומי הפעילות של התנועה הצרכנית והמודלים של מעורבות צרכנים
Based on models in
professional literature
Advocacy
Peer Support
Peer Specialist
Consumer as Provider

טבלה  :2אפיוני המודלים של תפקידי צרכנים בישראל

Consumer as Researcher

Professional with life
experience

–

–

–

–

Consumer as Partner in
Research

Supervision

–

Consumer working in
Research
Academic training
)"("Life experience Knowledge
Service in–training
Supervision

בישראל ,ניתן לראות הבדלים באפיוני התפקידים בכל תחום–מעורבות של צרכנים .כך,
ישנם הבדלים בין תפקידי צרכנים מבחינת היבטים של חשיפה ,תגמול ,התנייה בהכשרה
ספציפית ,הגדרת מובחנות התפקיד ,דרכי המימון ,והגופים המלווים והמפעילים ,בכל אחת
מהתכניות והיוזמות הקיימות .אפיוני המודלים העיקריים של תפקידי צרכנים בישראל
מפורטים בטבלה מס'  2להלן.

 .3תפקיד התנועה הצרכנית בקידום החלמה והפחתת סטיגמה בבריאות הנפש

–

לאורכ השבוע התנהל דיונ לגבי האופנ שבו נתפ 6הפרויקט על ידי השותפימ לו.
האמ מוכנימ לשחרר אותנו מ"העבר החולה" שלנו ולאפשר לנו לעמוד כשווימ
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שמביאימ את פרי ני6יונמ? או האמ ולאנ מחלחלת ה6טיגמה גמ מאלה שכביכול
פתחו לנו את הדלת? ומצידנו :האמ מדובר ב6טיגמה או שיש דברימ שהמ
מציאות לגבינו ויש בהמ אמת? האמ נותני הטונ של הפרויקט מוכנימ לוותר על
החשש ולה6תכנ? בשבילי הדיונ מעורר משהו עמוק מאוד .זה נכונ שיש דברימ
משותפימ לחולימ במחלה זהה ,אבל עד כאנ זה המשותפ .זה הרגע המ6תורי
שבו איש אינו רשאי לחזות את העתיד של מישהו ובאמת שאיש אינו יודע,
וזו יהירות ופגיעה בחופש להגביל ,ולו כשאיפת עתיד של האדמ )יעל ,עובדת
מטעמ 'עמיתימ מומחימ' בבי"ח 'מזור'.(2015 ,

חשיפת עולם המחקר והאקדמיה לידע חדש ,המתבסס על נקודת מבט סובייקטיבית ,הניבה
התפתחות של ִספרות מחקרית ותאורטית בעלת תרומה ממשית לפיתוח ולהעמקת הידע על
החלמה .מושג ה"החלמה" הוא מרכזי ובולט בפעילות התנועה הצרכנית בבריאות הנפש
ברחבי העולם ) (Frese & Davis, 1997; Deegan, 1996וזוכה להתייחסות הן מהזווית
האישית של צרכנים ,הן מנקודת מבט של ניתוח תאורטי לתהליכים פסיכו–סוציאליים ,והן
מנקודת ראות אידיאולוגית ,כמושג מוביל בפיתוח שירותים ומדיניות ציבורית .בארבעת
תחומי המעורבות של צרכנים שתוארו לעיל ,מבליטה מעורבותם ערכים ועקרונות של תפיסת
ההחלמה.אחת התרומות המרכזיות של התנועה הצרכנית היא ,כאמור ,הידע מניסיון אישי
וביטוייו במחקר ובפרקטיקה ,וכן בהשפעתו על המאבק בסטיגמה ועל המאבק למען שילוב
קהילתי נורמטיבי .בפרט ,משמעותו המרכזית של שילוב הידע מהחלמה אישית בפרקטיקה
המקצועית ,היא ערעור הגבול המסורתי בין "אנחנו" ל"הם" .דיגן ) (Deegen, 1988מתארת
בחוויותיה בסוף שנות העשרה את הפער שאינו ניתן לגישור ,שהשתקף לה מאנשי הצוות
שטיפלו בה באשפוז הפסיכיאטרי ,פער בין המטפלים הבריאים לבין המטופלים החולים
במחלת נפש .הניצוץ הפנימי שהתעורר בה  -להפוך לאשת מקצוע מובילה בתחום בריאות
הנפש  -נשמר אצלה בחשאי ,פן יתפרש כחלק מהמחלה שהיא לוקה בה ומחוסר התובנה
למצבה.

אורן ) (2007מדבר על התהליך הבינָ רי המפריד בין ה"בריא" ל"חולה" כעומד בבסיס כותלי
המוסד הפסיכיאטרי ,שהוא אחד מן המוסדות המכוננים ביותר בחברה האנושית .לדבריו ,קל
יהיה לכל מבקר במחלקה פסיכיאטרית לזהות את ההפרדה בין הצוות לחולים ,בין העולם
השפוי ,הבריא ,לבין העולם הלא שפוי ,החולה .האדם המאושפז מפתח את "תודעת החולה",
תודעה שבה כל ישותו וזהותו יצומצמו לעסוק בעובדת "מחלתו" .קבוצת המתמודדים עם
מגבלה ועם תיוג פסיכיאטרי ממחישה המחשה רבת עוצמה שלשפה ולשיח הפוליטי–ציבורי
תפקיד מכריע בעיצוב חיי החברה והחיים האישיים .אתגר החשיפה לשיח הפסיכיאטרי
המתייג ,המערער את תחושת הזהות והקוטע את תחושת הלינאריות בחיי האדם ,הוא אולי
האתגר המורכב והקשה מכול בהתמודדות עם משבר נפשי חמור )אורן.(2007 ,

יוזמות המייעדות מתמודדים לשמש בתפקידי תמיכה וטיפול במערכת בריאות הנפש,
מערערות מעצם מהותן על ההפרדה שבבסיס המערכת הפסיכיאטרית בין אנשי הצוות
ֲ
למטופלים ,בין ה"בריאים" ל"חולים" .שילובם של צרכנים נותני שירות ועמיתים מומחים
משקפת הן שינוי במערכת ודרכי עבודתה ,והן שינוי של זהות ,שבאמצעותו יכולים

מחלימים התומכים באחרים להבנות מחדש זהות של אדם עובד וחבר בקהילה ,ובכך לקדם
את ההחלמה שלהם עצמם )סינגר.(Fisher, 1997; Moran et al., 2012a ;2010 ,
עמדות מתרחשת במפגש הישיר של אנשי מקצוע ושל צרכני מסגרות
השפעה על שינוי ָ
השיקום עם עובדים מתמודדים או עם "צרכנים נותני שירות" .כך נחשפים אנשי הצוות
והצרכנים למתמודדים הנתונים בתהליך החלמה פעיל והמשתלבים בפעילות תעסוקתית
ממשית ,כמודל לתהליכי החלמה שהצליחו .גם לתפקיד "עמית מומחה" בבתי החולים
הפסיכיאטריים השפעה דומה הן על אנשי הצוות והן על המאושפזים ועל משפחותיהם )גאי
מאיר.(2017 ,
התנועה הצרכנית פועלת בדרכים מגוונות להסרת חסמים של עמדות וסטיגמה חברתית,
גם מחוץ למערכת השירותים ,מתוך הנחה ששיתוף הסביבה הכללית בידע על מחלות נפש,
ופתיחות בהתייחסות למחלה ולמגבלות הנובעות ממנה ,מהווים דרך להשגת הבנה וקבלה
של החברה .דרושה הכרה נרחבת בכך שהחלמה היא אפשרית ,ושהשתתפות בחיי החברה
והתעסוקה מסייעת בתהליכי החלמה.לתנועה הצרכנית תפקיד היסטורי חשוב ומרכזי במאבק
בסטיגמה ,ובשינוי הדימוי השלילי של חולי נפש בקרב מה שמכונה לעתים" :הקהילה
הנורמלית כרונית" .("The chronically normal community”, Frese, 1997) :בעבר,
לאדם שיצא מאשפוז היה קושי ליצור קשר עם אנשים הסובלים ממציאות דומה לשלו,
ושהתנסו בחוויות דומות .מצב זה הגביר את הבדידות שחשו רבים .כיום ,עם התפתחות
ארגוני הצרכנים ,יכולים האנשים לפגוש אלה את אלה במסגרות קבוצתיות ולשאוב מכך
תמיכה וחיזוק ).(Frese, 1997
בישראל אפשר לציין יוזמות אחדות שמכוונות להסיר מחסומים חיצוניים להחלמה,
ואלה הם :פרויקט "דו–שיח" שהוזכר לעיל ,שבו מתמודדים מציגים את סיפור חייהם ואת
התמודדותם לקהלים שונים )אנשי מקצוע ,סטודנטים ,הקהל הרחב ,מתמודדים( כדי לשנות
עמדות סטיגמטיות; עמותת "בחברה טובה  -רואים מעבר" כוונה לקידום מעמדם של נפגעי
נפש באמצעות תכניות הסברה וחינוך לקהילה ,וכן פעילות למאבק באפליה והסרת חסמים
בתעסוקה.

 .4תרומת צרכנים לחשיבה ביקורתית על מודלים של טיפול
כאמור ,התנועה הצרכנית צמחה ,במידה רבה ,מתוך עמדה ביקורתית כלפי שירותי בריאות
הנפש והממסד הפסיכיאטרי );Chamberlin, 1988; Deegan, 1993; Deegan, 1996
 .(Deegan, 1997 Chadwick, 1997דמויות מרכזיות בתנועה הצרכנית השפיעו רבות
על עיצוב תחום השיקום הפסיכיאטרי כחלופה לתפיסות מסורתיות של טיפול .דמויות
אלה השפיעו באמצעות טיעונים ביקורתיים כלפי שירותים וכלפי אנשי מקצוע בבריאות
הנפש היוצרים מערכות יחסים פוגעניות ומזיקות ,הניכרות בחוסר כבוד לאדם שלקה
במחלה ,בחוסר אנושיות ובפטרונות )Deegan, 1997; Camberlin, 1988; Ljungberg,
 .(Denhov, & Topor, 2015כותבים המזוהים עם התנועה הצרכנית תולים זאת במידה
רבה במודל הרפואי ,המשתמש בעולם מושגים שממוקד בהפרעה ,במוגבלות או באבחנה,
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לטווח הארוך ובתרומתן להחלמה  -מחדדות את הצורך בחלופות למודל הפסיכו–פרמקולוגי
בטיפול בסכיזופרניה ) .(Calton & Spandler, 2009לטענתם ,יצירת חלופות תסייע
להפחתת מרכזיות הטיפול האנטי–פסיכוטי ותיתן מענה למדיניות מקצועית שמעודדת את
בחירת המטופל ,ותאפשר לסייע לאנשים המתנגדים להגדרות רפואיות ביחס למצבם .גישה
זו נתמכת ,בין השאר ,בהבנה הרווחת כיום כי לא המוח לבדו אחראי למחלות נפש ,אלא
מקיים אינטראקצייה עם ממדי חיים אחרים בסביבת ההתנסות האנושית .לכן סכיזופרניה
דורשת טיפול שאין התייחסותו בלעדית לתפקוד המוחי ,אלא טיפול המתייחס לאדם כשלם.
כיום אפשר למצוא כמה וכמה מחקרי ניסוי של תוכניות התערבות המציעות טיפול ללא
תרופות או שימוש מזערי בנוגדי פסיכוזה באנשים המאובחנים עם סכיזופרניה ,במדינות
אירופה ובארה"ב ) .(Mosher, 2004תוכניות אלה ,המתבססות על מודל פסיכו–סוציאלי,
מדגישות שתמיכה ,הבטחת הגנה ומזון ,יחסים בין–אישיים וסביבה חברתית ממשית -
מביאים להפחתת אשפוזים וסימפטומים פסיכוטיים ,לתפקוד כללי טוב יותר ולהשתלבות
בתעסוקה )Calton & Spandler, 2009; Bola, Lehtinen, Cullberg, & Ciompi,
 ,(2009אף שמחקרים אלה ראשוניים ומוגבלים מבחינה מתודולוגית.
חיזוק למגמה זו אפשר לראות במוקדים אחדים באירופה ובארה"ב ,העוסקים בחלופות
לטיפול המסורתי .לדוגמה ,המרכז הלאומי להעצמה בארה"ב )National Empowerment
 (Centerהוא מסגרת כלל–ארצית לפעילויות ולשירותים שמספקים הצרכנים )ראו http://
 ,(www.power2u.org/index.htmlכולל מרכזים חלופיים למצבי חירום )http://
 ;(www.power2u.org/peer–run–crisis–alternatives.htmlגישות מקצועיות חדשות
לטיפול באנשים השומעים קולות )Romme and Escher, 1993; Romme & Escher,
 (1999; Stastny & Lehmann, 2007ושורה ארוכה של עדויות מחקריות המבססות את
תרומתה של תמיכת עמיתים ) (Peer Supportלתהליכי החלמה );Chamberlin, 1979
Lefley, 2003; Mead & Hilton, 2003; Solomon, 2004; Corrigan, Mueser, Bond,
Drake & Solomon, 2008; Kofahl, Mnich, Straszczukova, Hollman, Trojan,
 (;& Kohler, 2010; Repper & Carter, 2011כהתערבות מבוססת ראיות )Campbell
.(et al., 2006

סיכום ומבט לעתיד

ולא באדם .לבעייתיות הטמונה במודל הרפואי ישנם כמה היבטים :א .יצירת תלות רבה
מדיי ברופאים ,בתרופות ובטיפולים; כך האדם אינו פועל בעצמו למען שיפור מצבו אלא
משאיר את כל האחריות בידי המטפלים .ב .נוצרת נטייה להאשים את הכול ב"מחלה" ,מבלי
להכיר בכך שיש בעיות הנובעות ממקורות אחרים ,כגון חוסר משמעות ותכלית בחיים,
היעדר רשת חברתית תומכת וחוסר קשר עם הסביבה .ג .האדם רואה עצמו כ"אדם חולה"
)" :("Sick personמלבד חשיבות ההכרה במחלה והמחויבות לטפל בבעיות ,הרי התקדמות
מתאפשרת כשמקבלים אחריות ושליטה על החיים ,בעזרת התמקדות בכוחות ,ובתהליך
המאפשר לאנשים בהחלמה לקבל הכרה והערכה מצד הסביבה שלהם ).(Weingarten, 1994
על פי תפיסה זו ,המודל הרפואי ,המתמקד במחלה ,בכרוניות שלה ובאיזון סימפטומים
)תסמינים( ,יוצר מערכת יחסים מנוכרת ובלתי שוויונית של "הם" ו"אנחנו" ,ובה המטופל
תלוי במומחיות המטפל כדי להחלים ) .(Kramer and Gagne, 1997הדבר עשוי להתבטא
גם בהתייחסות מגוננת מצד מטפלים ,ובחשש שלהם מלקיחת סיכונים ,שמא הצלחותיהם
או כישלונותיהם של מתמודדים ישקפו את יכולות המטפל עצמו )Kramer and Gagne,
.(1997

תפיסות אלו ,שהציגו לראשונה צרכנים ,תרמו רבות להבנה כי איכות הקשר בין הלקוח
לבין אנשי המקצוע בשירותי טיפול ושיקום ,משפיעה עמוקות על מצבו הנפשי ,לא פחות
מהשפעות המחלה עצמה ) .(Slade, 2009כאלטרנטיבה ליחסים שתיארו צרכנים ,מדגיש
כיום תחום השיקום הפסיכיאטרי אלמנטים )מרכיבים( של שותפות ,הפחת תקווה ,העצמה
והשפעה הדדית ביחסים בין נותני השירות ללקוחותיהם )& Farkas, 2007; Farkas
 .( Anthony, 2010; Russinova, Rogers, Ellison, & Lyass, 2011גישה זו מתבוננת
בהקשר
על טיב האינטראקצייה בין נותן השירות לצרכן .זוהי מערכת יחסים המתרחשת ֶ
של מציאות החיים ,הדורשת התמקדות בכוחות וביכולות ,גם במצבים מורכבים ומאתגרים.
בכך היא מעודדת תחושת העצמה ,ומאפשרת קידום מעשי של מטרות אישיות ,במגוון
הספרות המקצועית
תפקידים חברתיים )ִ .(Farkas, 2009; Farkas & Anthony, 2010
ממשיכה להעמיק בשנים האחרונות את ההתבוננות על התמודדות עם מגבלות פסיכיאטריות
מנקודות מבט מגוונות ,ומבטאת את החשיבות המיוחסת לידע מניסיון אישי )הדס לידור
ולכמןSwarbrick & ;Swarbick, Schmidt & Gill, 2009 ;Davidson, 2001 ;2007 ,
.(Moosvi, 2010; Greekie, Randal, Lampshire, & Read, 2012

ממד אחר שמתפתח כיום במסגרת החשיבה הביקורתית על שירותי העזרה הקיימים ,הוא
בניסיונות של צרכנים להציע טיפולים משלימים ו/או חלופיים לאלו הקיימים והמקובלים
בשדה .טים קלטון ,פסיכיאטר ,חוקר ומרצה ,מתמודד ובעברו צרכן של שירותי בריאות
הנפש ,והלן ספאנדלר ,חוקרת בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית )Calton & Spandler,
 (2009פועלים בממלכה המאוחדת ומתייחסים לחלופות פוטנציאליות העומדות לרשותם
של אנשים המאובחנים בסכיזופרניה ,בבחירת הטיפול שיקבלו .לדבריהם ,תופעות לוואי
בעייתיות ומטרידות של תרופות נוגדות פסיכוזה ,ועדויות מחקריות המטילות ספק ביעילותן

 .5פיתוח שירותים חלופיים על–ידי צרכנים

התנועה הצרכנית בעולם ובישראל היא קבוצה חדשה יחסית ,רבת חשיבות ,שכבר תרמה
תרומה נכבדת להבנה טובה יותר של הטיפול במתמודדים עם מגבלות פסיכיאטריות .עם זה,
לפנינו דרך ארוכה כדי לבסס את מעורבותם של מתמודדים ,צרכני שירותי בריאות הנפש,
במגוון מוקדים של תרומה והשפעה .כך ,דרושה הכרה בנחיצות מעורבותם של צרכנים
בפיתוח מדיניות ושירותים מכַ ווני החלמה ,באופן שיוכלו להשפיע ולתרום מניסיונם .בין
המרכיבים הדרושים ליצירת שירותים מכווני החלמה היא מעורבות והשתתפות של הלקוחות
בכל ממדי השירותים ובכל הרמות הארגוניות )הדס לידור ,נצר Farkas, 2007; ,2017
 .(Mancini, 2008מעבר לתרומתם המוכחת ,לזכותם להשפיע על חייהם ,ולהכרה בנחיצות
תרומתם  -חשוב לדעתנו לזהות ,להגדיר ולעורר דיון בדילמות המתעוררות במהלך התהוות
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התנועה הצרכנית בבריאות הנפש ,גם אם הן רגישות או מורכבות.

יש לזכור כי פעילות התנועה הצרכנית באמצעות ארגונים דורשת משאבים של תשתיות
וכסף .במדינות רבות ובמדינת ישראל תקצוב הפעילות מותנה בקיום משאבים באמצעות
קרנות או תרומות .תקצוב מסוג זה מתקשה לשמור על יציבות לאורך זמן ,הן בשל המצב
הכלכלי העולמי והן בגלל סדר עדיפות נמוך לבריאות הנפש בכלל ,ולארגוני הצרכנים
בפרט ,בשיקולים של הפניית משאבים מקרנות ומתרומות.

אומנם השלטון עצמו מציין את חשיבותם של ארגוני הצרכנים למיניהם ,אך לא תמיד מגבה
אותם בתקציב ובהתייחסות לשאלה כיצד לממן פעילות זו מבלי ליצור מצב של ניגוד עניינים.
במדינת ישראל ניתן היה לממן את פעילות ארגוני הצרכנים לוּ היו החוקים בתחום מגדירים
מנגנון להקצאת תקציב ייחודי )למשל  0.5%מתקציב החוק( ,כדי להבטיח את מעורבות
הצרכנים במדיניות ,בפרקטיקה ובמחקר .בתהליכים שבהם צרכנים נעשים מעורבים בתחומי
הסנגור ,הפרקטיקה המקצועית ,המחקר האקדמי וההכשרה בבריאות הנפש ,טמונים לא אחת
אתגרים וחסמים ,אך לא פחות מכך הזדמנויות לקדם שינויים חשובים וחיוביים ,הנחוצים
בתחום בריאות הנפש.
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תקציר

1

חוק שיקום נכי נפש בקהילה:
הערכת ביניים
אורי אבירם
מטרת הפרק היא להציג את הרפורמה השיקומית בבריאות הנפש ,ולנתח את האתגרים
הניצבים בפניה באמצע העשור השני ליישומה .לצד סקירת ההישגים של הרפורמה ותרומתה
לשינויים שחלו בשירותי בריאות הנפש ,הפרק עומד על הסיכונים שעליה להתמודד עמם.
הניתוח יתמקד במרכיבים הקריטיים המגדירים בפועל את מערך השיקום ואת שירותי
בריאות הנפש בכלל  -לקוחות ,תקציב ,כוח אדם ושירותים  -ויעסוק במערך הגומלין היום–
יומי הסובב את השירותים האלה .במהלך העשור הראשון ליישומה של הרפורמה השיקומית
התרחבו שירותי השיקום לנכי נפש במידה ניכרת והביאו לחיסכון משמעותי למדינה .עם זאת,
עד כה שירותי השיקום מכסים רק כחמישית מאוכלוסיית היעד ,ורבים מהזכאים לסל שיקום
לא מממשים אותו .כמו כן חלה שחיקה בהיקף התקציב הממוצע למשתקם .כדי שהרפורמה
תשרת את אוכלוסיית היעד בצורה מיטבית ,יש להתאים את השירותים והתקצוב לאופייה
המשתנה של אוכלוסיית המשתקמים ולצרכים המיוחדים של קבוצות אוכלוסייה מוגדרות.
עוד יש לבחון מחדש בעיות כמו איכות כוח האדם במערך הטיפול והכשרתו ,ולהימנע
ממצב של כשל שוק ואובדן שליטה של המאסדר )הרגולטור( במערכת שכל השירותים בה
מופרטים .לבסוף ,הפרק דן בתלות ההדדית בין מערך השיקום ובין הרפורמה הביטוחית,
שיצאה לדרך בראשית יולי  ,2015ומדגישה את חשיבות תפקודה היעיל של מערכת השיקום
להצלחת רפורמה זו ,ולשיפור שירותי בריאות הנפש בכלל.
החוק לשיקום נכי נפש בקהילה נחקק בשנת  2000ותוקצב לראשונה ב– .2001חוק חברתי
חשוב זה מתבסס על שיטות חדשניות לשיקום נכי נפש בקהילה ולשילובם בחברה,
ונחשב לאחד המתקדמים מסוגו בעולם )& Aviram, 2011; Drake, Hogan, Slade,
 (Thornicroft, 2011כבר במהלך העשור הראשון ליישומו של החוק חלו שינויים דרמטיים
בתחום שיקום נכי נפש בקהילה.
הרפורמה השיקומית היא מרכיב כבד משקל בניסיונה של מדינת ישראל להסיט את מרכז
הכובד של שירותי בריאות הנפש ממערכת המושתתת בעיקרה על בתי חולים פסיכיאטריים
אל הקהילה  -ניסיון שהחל כבר לפני ארבעה עשורים )אבירם .(2007 ,מטרותיה של הרפורמה
 1מקור :נייר מדיניות מס ,2013/15 .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ,ירושלים ודו"ח מצב
המדינה  :חברה כלכלה מדיניות  ,2013 -בעריכת דן בן דוד )עמ' (365 - 347
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היו לשלב את רפואת הנפש ברפואה הכללית ,לשפר את איכות השירות ולייעלו .במידה
רבה ניתן לזקוף לזכות הרפורמה כמה שינויים שהתרחשו במערכת שירותי בריאות הנפש
בארץ ,כמו הירידה הדרמטית בשיעור המיטות הפסיכיאטריות וקיצור משך האשפוז הממוצע
)אבירם .(2012

אוכלוסיית נכי הנפש מוגבלת ביותר מבחינה רפואית ותפקודית .היקף התחלואה הכללית
בקרבם גבוה יותר מאשר אצל אלה שאינם סובלים ממחלות נפש ,ושיעור התמותה בקרבם
גבוה בהרבה מהשיעור בקרב בני גילים מקבילים באוכלוסייה הכללית )וינברגר ,וינר ולאון,
 .(2008מחלות הנפש עלולות לגרום למוגבלות ולנכות קשה .ארגון הבריאות העולמי
דירג אותן במקום דומה למחלות לב ולמחלות ממאירות במדד הנטל הכולל של מחלות
) ,(Global Burden of Diseaseוהן נמצאות בין עשרת הגורמים העיקריים המובילים
לנכות בעולם ) .(Murray & Lopez, 1996גם שיעור הנשואים או אלה שאי פעם נישאו
בקרב נכי הנפש )היכול לשמש מדד לתמיכה חברתית( ,כמו גם שיעורי ההשתתפות בשוק
העבודה בקרבם ,נמוכים בהשוואה לאוכלוסיות אחרות המקבלות קצבת נכות )פינטו.(2012 ,
אוכלוסייה זו סובלת גם מעוני ,מסטיגמה ומהדרה חברתית )President's New Freedom
.(Commission, 2003

ההוצאה הכוללת המוטלת על החברה בעטיין של מחלות נפש והשלכותיה הכלכליות לא
נמדדה עד כה בישראל .הוצאה זו חורגת הרבה מעבר לתקציב הממשלתי המוקדש לשירותי
בריאות הנפש ,המגיע כיום ) (2013לכשני מיליארד שקלים .לכך יש להוסיף ,בין השאר,
את תקציבי קופות החולים המוקדשים לבריאות הנפש ,את קצבאות הנכות המוענקות
לכ–  75,000נכי נפש על ידי המוסד לביטוח לאומי )המוסד לביטוח לאומי ,(2014 ,את
כספי הרשויות המקומיות המוקצים לנושא ,את התמיכות לדיור שמעניק משרד השיכון,
וכן סכומים לא מבוטלים המשולמים לטיפולים נפשיים באמצעות המגזר הפרטי )שמיר,
 .(2006נוסף על כך ,יש לקחת בחשבון את הנזק הכלכלי הנגרם למשפחות המטפלות בנכי
נפש בגלל הפסד ימי עבודה והוצאות נוספות ,וכן את המחיר הנפשי והכלכלי של שיעורי
תחלואה גבוהים יותר בקרבן לעומת מקבילותיהן באוכלוסייה הכללית )& Gallagher
 .(Mechanic, 1996על סמך אומדן שנעשה בבריטניה על המחיר הכלכלי והחברתי של
מחלות נפש ) (The Sainsbury Centre, 2003בהתאמה לגודל האוכלוסייה ולרמת החיים
בישראל )לפי התוצר המקומי הגולמי לנפש( ,העלות השנתית של מחלות נפש לחברה מגיעה
ל– 13מיליארד דולרים.

שיקומם של נכי נפש ושילובם בשוק העבודה יכול לחסוך לחברה סכומים ניכרים ,וזאת
בנוסף לתועלת האישית למשתקמים ולשיפור איכות חייהם .גם בנושא זה לא נערך עדיין
אומדן בארץ ,אולם בהתאם לתוצאות מחקרם של קסלר ואחרים בארצות הברית )Kessler
) (et al., 2008בהתאמה לתוצר לנפש בישראל( ,ההפסד לתוצר המקומי הגולמי בגין אי
העסקתם של נכי נפש בארץ ,נאמד ב– 2.5מיליארד דולרים לשנה .אמנם האומדנים הללו
אינם מדויקים ,אך אין ספק שיש בהם כדי להדגיש את התועלת הכלכלית והחברתית הגלומה
בהתמודדות ראויה עם מחלות נפש ובשיקומם של נכי הנפש בקהילה.

 .1החוק לשיקום נכי נפש בקהילה
החוק לשיקום נכי נפש בקהילה ) ,2000להלן :חוק השיקום( מתבסס על שני עקרונות:
א .לאדם הסובל מנכות על רקע נפשי יש זכות בסיסית לשיקום.
ב .סל שירותי השיקום שיוקצה לנכה הנפש יתבסס על שיקול דעת מקצועי.
החוק גם מציין כי סל השירותים ניתן על בסיס תכנית שיקום פרטנית ,המעמידה במוקד את
האדם ואת יכולותיו ושאיפותיו.
אדם שגילו  18שנים ומעלה רשאי לבקש שירותי שיקום מוועדת שיקום אזורית ,המורכבת
מאנשי מקצוע בתחום השיקום ,לאחר שנמצא כסובל ממחלת נפש ,נבדק ,עמד באמות
המידה של הביטוח הלאומי ונקבע כסובל לפחות מ– 40אחוז נכות רפואית ,על פי חוות
דעת מקצועית של פסיכיאטר .ועדת השיקום בוחנת את צרכיו ,ומקצה לו שירותי שיקום
מתוך סל השיקום שנקבע בחוק .הסל כולל שירותי שיקום חיוניים  -החל במגורים מוגנים,
שירותי תעסוקה ,השלמת השכלה ופעילות חברתית בשעות הפנאי וכלה ברפואת שיניים,
סיוע למשפחות נכי הנפש ושירותי ניהול טיפול .על פי החוק ,את הסל קובע שר הבריאות
בהיוועצות עם שר האוצר .המחוקק ,ברצותו להבטיח שהרשות המבצעת לא תוכל לערוך
שינויים בהרכב הסל בעצמה ,קבע כי כל שינוי מחייב את אישור ועדת העבודה ,הרווחה
והבריאות של הכנסת )חוק השיקום.(2000 ,
מן התהליך שהוביל לחקיקת החוק ניתן ללמוד הרבה לא רק על רפורמות בתחום בריאות
הנפש ,אלא גם על רפורמות בתחום הבריאות והרווחה בכלל .הפרק הנוכחי לא ירחיב בנושא,
מפני שהגורמים והנסיבות שהובילו לחקיקת החוק נידונו בהרחבה כבר במקומות אחרים
)למשל ,אבירם ;2012 ,אליצור ואחרים ;2004 ,חבר ואחרים ;2005 ,שרשבסקי.(2015 ,2006 ,
עם זאת ,ראוי לציין בקצרה כי חקיקת חוק זה הייתה תולדה של מנהיגות ונחישות של קבוצת
אנשים )צרכנים ,משפחות ואנשי מקצוע( ,ובראשם חברת הכנסת תמר גוז'נסקי ,של ניצול
הזדמנות ושיתוף פעולה של הממסד המנהלי במשרד הבריאות ,של תמיכה מצד משרד
האוצר )אמנם מסויגת ומותנית ,אך חיונית( וכן של נסיבות מיוחדות שהיו קיימות באותה
עת ,שאפשרו חקיקת הצעות חוק פרטיות בהיקף כספי כמו זה שהיה כרוך בחוק המדובר.
אפשרות זו נמנעת כיום בשל חקיקות חוק ההסדרים שהתקבלו בשנים  2002ו–.2003

אוכלוסיית היעד של החוק
החוק אמנם קובע באופן ברור מיהי האוכלוסייה הזכאית ,אולם הגדרתה ,איתורה וכן מדידת
התפוצה של מחלות הנפש באוכלוסייה רחוקה מלהיות פשוטה .סוגיות הקשורות בהגדרה
מהי מחלת נפש ,באבחנה הפסיכיאטרית ובתקפותה וכן באפדימיולוגיה של מחלות נפש
נידונו כבר בהרחבה בספרות )למשל  (Mechanic, McAlpine, & Rochefort, 2013ולא
כאן המקום לחזור ולדון בהן.
על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי ב– ,2014מספרם של מקבלי קצבת נכות בגין אבחנות
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פסיכיאטריות הגיע ללמעלה מ– . 70,000נתון זה הוא אומדן חסר ,שכן הוא כולל רק את אלה
שפנו לוועדות ואת אלה שלא רק ענו לקריטריון של נכות רפואית ,אלא הוגדרו כמי שאיבדו
כושר השתכרות .קבוצת נכי הנפש עומדת על כשליש מבין מקבלי קצבאות הנכות ,והיא
הגדולה ביותר בקטגוריה זו .זו גם הקבוצה הגדולה ביותר שמקבלת קצבאות בנות  75אחוז
ומעלה מקצבת הנכות המקסימלית.

על פי אומדנים שונים ,ניתן להעריך שמספרם של האנשים הסובלים ממחלות נפש קשות
וממושכות בישראל הגיע בעת שמאמר זה נכתב ) (2013ליותר מ–) 100,000אבירם ,זילבר,
לרנר ופופר ;1998 ,שטרוך ,שרשבסקי ,נאון ,דניאל ופישמן .(2009 ,זוהי אוכלוסיית
היעד העיקרית של שירותי השיקום .לנתון זה ראוי להוסיף גם את בני המשפחה הקרובים
המטפלים בנכה נפש ,שכן העול הפיזי ,הנפשי ,הבריאותי והכלכלי הכרוך בטיפול ובדאגה
לבן משפחה הסובל ממחלת נפש הוא גדול ביותר ) .( Gallagher & Mechanic, 1996על
פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגודלו של משק בית ממוצע ,מספרם של נכי
הנפש והקרובים המטפלים בהם מגיע לכ– 400,000 - 350,000אנשים– כמספר התושבים
בעיר בינונית בארץ.

 .2הרפורמה השיקומית והשינויים המבניים בשירותי בריאות הנפש בעשור האחרון

כבר במהלך העשור הראשון ליישומו של חוק השיקום חלו שינויים דרמטיים בשירותי
השיקום לנכי נפש .על פי נתוני משרד הבריאות ) 2008 ,2001ו  ,(2013מספר האנשים
הסובלים מנכות נפשית המקבלים שירותי שיקום גדל מ– 4000בשנת  ,1999ל–18,000
בסוף  2013וכיום מגיע לכ–) 20,000דיווח אישי רונית דודאי ,הממונה על שיקום נכי
הנפש בשירותי בריאות הנפש ,משרד הבריאות .(20/2/2014 ,השירותים השיקומיים ניתנים
באמצעות כ– 600תכניות שונות )דיווח אישי ,רונית דודאי ,(20/2/2014 ,כולן מסופקות
על ידי עמותות ויזמים פרטיים .התקציב הממשלתי לשיקום נכי נפש בקהילה גדל באותה
תקופה פי שבעה עשר ,מ– 33מליון  ₪ב– 1999ל–  599מיליון ) ₪במחירי  (2013חלקו של
תקציב השיקום בתקציב בריאות הנפש ,אשר עמד בראשית התקופה על פחות מ– 4אחוזים,
מגיע בתום העשור הראשון ליישום החוק לרבע מן התקציב הממשלתי לשירותי בריאות
הנפש ).(Aviram, Ginath, & Roe, 2012

הרפורמה השיקומית הייתה אחד הגורמים העיקריים שאפשרו את השינויים הדרמטיים
במערכת האשפוז .בעשור שבין  1999ל– 2009פחת מספרן של המיטות הפסיכיאטריות ב–50
אחוז .מספר ימי האשפוז השנתיים בסוף התקופה היה נמוך ב– 43אחוז ממספרם בראשיתה.
משך האשפוז הממוצע התקצר במידה משמעותית ,שיעורם של המאושפזים לתקופה
ממושכת מבין אוכלוסיית המאושפזים פחת במידה ניכרת ,ומשך השהות בקהילה של
אלה ששוחררו מאשפוז לפני שנזקקו לאשפוז נוסף התארך בממוצע במידה ניכרת )אבירם
2010ב' ;2012 ,למ"ס  ;2011 ,2002משרד הבריאותHornik–Lurie, ;2013 ,2009 ,2002 ,
.( Zilber, & Lerner, 2012

הגם שאין להקל ראש במשמעותם של שינויים אלו ,המכונים "הרפורמה המבנית" ,ניתוח

הנתונים יגלה כמה עובדות מטרידות .בניגוד למדינות אחרות שיישמו רפורמות בבריאות
הנפש וליוו את צמצום מספרן של המיטות הפסיכיאטריות בסגירת בתי חולים ממשלתיים
לחולי נפש ראו למשל ) ,(Goodwin,1997; Mechanic & Rochefort, 1990בישראל
לא נסגר אף לא בית חולים ממשלתי אחד .נוסף לכך ,עיקר הירידה במספרן של המיטות
הפסיכיאטריות בארץ נבע מצמצום מספרן של המיטות בבתי חולים פרטיים ,ואף מסגירתם
של חלק מבתי חולים אלו.
מן הראוי לציין כי חלק לא מבוטל מן המיטות בבתי החולים הפרטיים שכביכול
בוטלו,למעשה הוסבו ,והמוסדות שהן שכנו בהם הוגדרו "כמגורים טיפוליים" או "מגורים
טיפוליים אינטנסיביים"  -בדומה למה שהתרחש בארצות הברית בתקופה שמגמות האל–
מיסוד היו בשיאן במחצית השניה של המאה הקודמת ,ששם נפתחו מיטות חלופיות במוסדות
סיעודיים שונים במקום מיטות שבוטלו במוסדות פסיכיאטריים )Lerman, 1982; Segal
 .(& Aviram, 1978בארץ תופעה זו של הסבת מיטות אשפוז למגורים טיפוליים קרתה לא
רק משום שלא ניתן היה לשקם במסגרת הקהילה אוכלוסייה שהייתה מאושפזת בעבר בבתי
חולים פרטיים וסבלה ממוגבלות חמורה ,אלא גם מפני שהממשל היה מעוניין לשנות את
הסדרי המימון ולהוזילם– דבר שהתאפשר לאור השינוי בהגדרת אופיין של המיטות .במרבית
המקרים המיטות אף נשארו באותו מתקן ,ורק הגדרתן שונתה.
התהליכים שהתרחשו במסגרת הרפורמה המבנית והרפורמה השיקומית תאמו גם את
מדיניות הממשל לצמצם את כוח האדם שמעסיקה הממשלה ולהוזיל את העלויות .מהנתונים
בהצעות תקציב המדינה לעשור שבין  1999ל– 2009עולה כי בעוד מספר המועסקים במשרד
הבריאות עלה במהלך העשור הראשון של שנות האלפיים ,מספרם של המועסקים בשירותי
בריאות הנפש באותה תקופה פחת ב– 10אחוזים בקירוב .השינויים הביאו לחיסכון כספי ניכר
גם בעלויות הטיפול ,שכן העלות הממוצעת של יום אשפוז במגורים טיפוליים או יום שהות
במגורים נתמכים במסגרת שירותי השיקום בקהילה נמוכה בהרבה מעלויות האשפוז בבתי
חולים ממשלתיים או פרטיים לחולי נפש.
טענה רווחת ,בעיקר בקרב אנשי משרד האוצר ,היא שההקצאה לשיקום היא" כסף חדש",
כלומר תוספת לתקציב ,מעל ומעבר למה שהוקצב לשירותי בריאות הנפש קודם לכן .אולם
המעמיק בניתוח מגמות התקציב יגלה שלטיעון זה אין אחיזה במציאות .אכן ,הסעיף המיועד
לתקצוב שירותי השיקום והכספים שזרמו לשירותים אלו הם חדשים .אולם ככלל ,המדינה
לא רק שלא הוסיפה כסף לתקציב בריאות הנפש ,אלא חסכה סכומים נכבדים במהלך העשור
שחלף מאז תחילת יישום החוק .ללא שירותי השיקום ,ובעיקר ללא המגורים הנתמכים
למיניהם ,לא ניתן היה להפחית בצורה ניכרת את מספרם של המאושפזים  -ובשל עלותם
הגבוהה ,המדינה הייתה נאלצת להוציא לפחות כמיליארד שקלים נוספים מעבר למה
שהשקיעה בשירותי השיקום בקהילה ) .(Aviram, Ginath, & Roe, 2012פירוש הדבר
הוא שהמדינה לא ניצלה את כל הכסף שחסכה מהפחתת האשפוזים לטובת שירותי שיקום
של נכי הנפש בקהילה או לשירותי בריאות נפש קהילתיים אחרים.
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 .3לקראת העשור השני ליישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה :אתגרים והזדמנויות

בבחינת האתגרים העומדים בפני המופקדים על יישום חוק השיקום ראוי להתייחס לאלמנטים
המכריעים )הקריטיים( המגדירים את המערכת :אוכלוסיית היעד ,המקורות הכספיים
להפעלת מערך השיקום ,כוח האדם המיועד להפעלתו ,ארגון המערכת המבצעת ,והכלים
והשירותים העומדים לרשות המערכת בהתאם לחוק .מכיוון שפעולת מערך השיקום תלויה
בסביבתו התפקודית ,דהיינו באותם ארגונים ובעלי עניין המשפיעים על פעולתו של מערך
השיקום ,יש להתייחס אף אליהם.

הניסיון לשנות את חוק השיקום

ייחודו של חוק השיקום ,ובמידה לא מעטה אף עוצמתו ,נובעת מכך שהוא מעוגן בחקיקה.
שינוי החוק עלול לפגוע בו באופן קשה ,ונראה כי משרד האוצר עלול ליזום שינוי כזה.

לקראת סופו של העשור הראשון ליישומו של חוק השיקום ,ובעת שהממשל ניסה להשלים
בחקיקה את הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש ולהעביר את האחריות לשירותי האשפוז
והמרפאות בבריאות הנפש לקופות החולים ,נעשה ניסיון לשנות את חוק השיקום ,ולמעשה
לעקר אותו מאחת מאבני היסוד שבו .משרד האוצר התנה את תמיכתו ברפורמה הביטוחית
בשירותי בריאות הנפש בהכנסת סעיף לחוק המוצע ,אשר בין השאר היה אמור להגביל את
הזכאות לשירותי שיקום ולהתנות אותם במגבלה תקציבית– היינו ,להציב סכום מרבי לסל
שיקום ,ללא קשר למספר הזכאים לשירותי שיקום על פי הקריטריונים הרפואיים.

ככלל ,לאורך העשור היה משרד האוצר מוטרד מן ההשלכות התקציביות של הזכאות
המוקנית לאנשים על פי חוק השיקום .אמנם בשנת  2012כשהוצא הצו הממשלתי לרפורמה
הביטוחית )מזכירות הממשלה (2012 ,הוא לא כלל כבר את הסעיף המשנה את חוק השיקום,
אך הסכנה לחוק לא חלפה .משרד האוצר ,בשל רצונו לשלוט בהתחייבויות התקציביות של
המדינה ,עלול לנסות שוב לשנות את חוק השיקום ,אם באמצעות חקיקה ואם באמצעים
מנהליים ותקציביים ,כפי שיפורט להלן.

אוכלוסיית היעד

בתום העשור הראשון ליישומו של החוק התברר שמערך השיקום רחוק מלשרת את מרבית
האוכלוסייה הפוטנציאלית לשיקום .נתוני שנתון בריאות הנפש שפורסמו ב– 2013מראים
כי מספר האנשים שקיבלו סל שיקום בסוף  2010עמד בסך הכל על 15עד  20אחוז מהאומדן
של האוכלוסייה הזכאית לשירותי שיקום .גם אם מביאים בחשבון שרק חלק מן הזכאים
הפוטנציאליים ירצו לקבל סלי שיקום ,הרי עדיין פירושו של דבר שמרבית האוכלוסייה
הזכאית נמצאת מחוץ למעגל הנהנים מהחוק.

משרדי הבריאות והאוצר קבעו כי המספר המרבי של המשתקמים במערכת במצב קבע
יגיע ל– 22אלף .אלא שמספר זה אינו מתיישב עם האומדנים ,ולו הזהירים ביותר ,שערכו
מומחים המכירים את המצב לאשורו ,ולפיו סך כל האוכלוסייה הזכאית מגיע ל– 100אלף.

אין ספק שאחד האתגרים הניצבים בפני המערכת הוא להגדיל את מספרם של נכי הנפש
הזכאים המקבלים שירותי שיקום בפועל ,וכן להביא בחשבון את השינויים הנחוצים בתכנון
ובהקצאת המשאבים בעקבות הגידול הדמוגרפי של האוכלוסייה הכללית.
נוסף למספר המשתקמים ,גם אופי אוכלוסיית היעד של מערך השיקום דורש תשומת לב.
בעוד שהגל הראשון של המשתקמים כלל רבים שהשתחררו מבתי חולים פסיכיאטריים
לאחר תקופות אשפוז ארוכות ,כיום רבים מהפונים הם אנשים צעירים בראשית מה שמכונה
"הקריירה הפסיכיאטרית" שלהם .אופי הבעיות שעמן מתמודדת אוכלוסייה זו וצרכיה
שונים מאלו של המשתקמים שהשתחררו ממוסדות לאחר תקופות אשפוז ארוכות .הספרות
המקצועית מלמדת ששיטות ההתערבות השיקומיות שונות במידה לא מעטה מאלה שהיו
אופייניות לאוכלוסיית המטופלים בראשית התהליך ,ושעלויות הטיפול והשיקום עבורה
גבוהות יותר מאלו שהתאימו לגל הראשון.
כל תכנון של מערך השיקום יצטרך להתייחס לאפיונים של מגזרי אוכלוסייה מסוימים
ולקבוצות גיל מובחנות ,תוך הסתמכות על ידע בנושאים כמו שיעורי התחלואה ואופייה
בקבוצות אוכלוסייה אלו .המערכת תצטרך להקדיש תשומת לב מיוחדת לאוכלוסייה
המבוגרת ,שבה שיעור הסובלים מנכות פסיכיאטרית גבוה בהשוואה לגילאים צעירים יותר.

תקציבים
כפי שהוסבר לעיל ,בעשור הראשון ליישום החוק גדלו תקציבי השיקום בצורה מרשימה
וחלקם בתקציב שירותי בריאות הנפש גדל אף הוא .שינויים אלו עלולים להטעות במידת
מה ,הן משום שבראשית התקופה ההקצאה המיועדת לשיקום הייתה מזערית ,והן משום
שהדבר אינו מעיד על כך שהכספים שהוקצו להקמה ולפיתוח של מערך השיקום תואמים
כהלכה את דרישות החוק ואת צורכי המערכת .זאת ועוד :בעוד שבתכנון המקורי סבר
המחוקק שהתקציבים עבור השיקום יגדלו גם על ידי איגום תקציבים מרשויות אחרות,
בפועל ניכרת תופעה של רשויות מקומיות אשר בעבר סיפקו שירותים לנכי נפש במסגרת
תקציבי השירותים החברתיים שלהן ,וכיום הן מפנות את הנזקקים למערך השיקום וחדלות
להקצות כספים מתקציבן.
בהתאם להסכם בין משרד האוצר ומשרד הבריאות ) ,(2001בחמש השנים הראשונות ליישום
החוק היה תקצוב שירותי השיקום מבוסס על תכנית רב– שנתית .לעומת זאת ,משנת 2006
התקציב מבוסס על תוספות שנתיות שנקבעות במשא ומתן שנתי )ולאחרונה אף דו שנתי(.
בדוחות הביקורת לשנים  2010 - 2009מבקר המדינה עמד על כך ,וציין כי העקרונות
שלפיהם התקציב מתעדכן מדי שנה אינם ברורים ואינם מבוססים על תכנון רב שנתי ,הפתוח
לביקורת מקצועית וציבורית.
מכיוון שהאוכלוסייה המקבלת שירותי שיקום היא רק כחמישית מהאוכלוסייה הזכאית לסל
שיקום ,התקציב צריך לאפשר להגדיל את מספרם של המשתקמים מהמאגר הפוטנציאלי ,עד
שאוכלוסיית המשתמשים תגיע לפחות ל– 50אחוז מאוכלוסיית היעד .יתר על כן ,התקציב
צריך לשקף את הגידול הדמוגרפי ואת השינויים באופייה של אוכלוסיית המשתקמים,
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וכן בעיות מיוחדות של הפריפריה החברתית והגיאוגרפית; כל אלו מחייבים להגדיל את
התקציב הממוצע למשתקם .אלא שניתוח התקציב הממשלתי שהוקצה לשיקום עבור
המחצית השנייה של העשור שלאחר יישום החוק מעלה כי בניגוד לצורך ,וחרף הצפי לגידול
במספר המשתקמים  -פחת התקציב הממוצע למשתקם והוא רחוק מלענות כהלכה על צורכי
המערכת.

שירותי הדיור הם תחום מרכזי וחיוני ביותר בסל השיקום .כפי שעולה מנתוני השנתון של
שירותי בריאות הנפש ל– ,2013כ– 60אחוז ממקבלי סל השיקום זוכים למגורים נתמכים .כמו
כן ,רוב נכי הנפש המתגוררים במגורים נתמכים מקבלים ממשרד השיכון סבסוד לשכר הדירה.
אלא שהרמה הנמוכה יחסית של הסובסידיה לדיור ,וכן קצבת הנכות הנמוכה שרוב נכי הנפש
מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי ,מונעות מרבים מהמשתקמים למצוא מגורים במקומות
המועדפים עליהם ובקרבת בני משפחותיהם .הדבר גם מקשה עליהם לעבור להסדרי דיור
נתמך אינטנסיביים פחות ,המגבילים את האדם במידה פחותה יותר ,מפני שהסדרים כאלו
יקרים יותר .עובדות אלו דוחקות רבים מהמשתקמים לפנות למגורים בשוליים החברתיים
והגיאוגרפיים .מצב זה עלול להוביל ליצירת "גטאות" של נכי נפש ,כפי שקרה במקומות
אחרים בעולם ) (Aviram & Segal, 1973; Isaac and Armat, 1990ולפגוע בזכויות
המשתקמים ,באיכות חייהם ובשיקומם בכלל.

אחת הסיבות לפגיעה באיכות השיקום היא התמחור הלא ריאלי במכרזים של שירותי השיקום
)ומשרדי הבריאות והאוצר( .ללא תמחור סביר נמנעים רבים מהיזמים הפוטנציאליים
מלהשתתף במכרזים ,מה שמביא לצמצום או להיעדר תחרות ומוביל לתלות של הממשלה
ביזמים המעטים המפעילים את השירותים  -שמצדם נאלצים לפגוע באיכות השירותים כדי
לא להפסיד כסף– שכן הממשל חייב שתהיה לו אפשרות ליישם את דרישות החוק ולהבטיח
שירותי שיקום.

לאור כל זאת ,יש לבדוק את הנושא ולתקצב את המכרזים בצורה שתאפשר תחרות אמיתית,
ובה בעת תבטיח פיקוח ובקרה נאותים ותמנע כשל שוק שיביא לפגיעה באיכות שירותי
השיקום ובזכויות המשתקמים.

לא ניתן לסיים את הדיון על נושאים הקשורים לתקציב שירותי השיקום מבלי להתייחס
לרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש ,שנכנסה לתקפה ביולי .2015

הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש ותקצוב שירותי השיקום בקהילה

הרפורמה הביטוחית )והעברת השירותים האמבולטוריים והאשפוזיים בבריאות הנפש
לאחריות קופות החולים( נועדה להביא לשיפור וליעול השירותים ,לצמצם את מספר
האשפוזים ואת משכם ולהגדיל את הביקוש לשירותי השיקום בקהילה בקרב הזכאים שעד
כה לא קיבלו את הטיפול הדרוש .אולם ללא מענה הולם של שירותי השיקום בקהילה ,ספק
אם הרפורמה הביטוחית תצליח .האם הצורך הגובר בשירותי השיקום בקהילה נלקח בחשבון
בעת תכנון הרפורמה הביטוחית?

הרפורמה הביטוחית אמורה לשפר את מנגנון התקצוב של שירותי בריאות הנפש .בפסיקת
בג"ץ מ– 21ביוני ) 2012בג"ץ  (03/8703נקבע כי ישונו אמות המידה שלאורן מתעדכן
תקציב קופות החולים ,ובאחריותה של המדינה לשפר את מנגנון קביעת התקציב המועבר
לקופות  -ולמעשה להגדיל את התקציב .השאלה שצריכה להטריד את כל החרדים לרמת
שירותי בריאות הנפש היא האם שינויים אלו ישתקפו גם בהגדלה בפועל של התקציב
המופנה אליהם .אין ודאות שכל התקציבים המועברים לקופות החולים לשם קליטת שירותי
בריאות הנפש אכן יזרמו ליעדם ,שכן תקציבים אלו אינם ייעודיים לתחומים מסוימים )למשל
בריאות הנפש( ואופן השימוש בהם נתון לשיקול דעתן של קופות החולים .בשל התחרות
בשירותי קופות החולים בין התחומים השונים ,יש סכנה שחלק מכספי בריאות הנפש יזלגו
לשירותים אטרקטיביים יותר למבוטחים ,להתמחויות אחרות ולשדולות חזקות יותר .לאור
זאת ,על המדינה להבטיח שלפחות בתקופה הראשונה ,כעשור או שניים לאחר הרפורמה,
עד שיתייצבו שירותי בריאות הנפש ועד שתיווצר להם שדולה מקצועית ,מינהלית וציבורית
חזקה ,יסומנו הכספים המיועדים לבריאות הנפש ויהיה פיקוח על דרכי הוצאתם .יש להניח
כי שיפור השירותים האשפוזיים והאמבולטוריים בעקבות הרפורמה עשוי גם לשפר את
שירותי השיקום בקהילה.
מכיוון ששירותי השיקום נותרים באחריות המדינה ,יש להבטיח שהם יעודכנו תוך התחשבות
בשינויים דמוגרפיים ,בהתייקרויות במשק ובתוספות נדרשות בגין עדכונים של טכנולוגיות
התערבותיות מוכחות ,וכן בגין צרכים מיוחדים של אוכלוסיות ספציפיות בפריפריה
הגיאוגרפית והחברתית של המדינה.

כוח אדם
כוח האדם המפעיל את השירותים הוא מרכיב חיוני הקובע את איכותם ,ואף את מידת יישומו
של החוק עצמו .בהתייחסו להיערכות כוח האדם במהלך העשור הראשון ליישומו של חוק
השיקום ,מבקר המדינה קבע בדוחות לשנים  2007ו–) 2010מבקר המדינה(2010 ,2007 ,
שכוח האדם המנהל את השירות ,מפעיל את ועדות השיקום ועוסק בפיקוח ובקרה רחוק
מלהספיק להפעלתו התקינה והראויה של מערך השיקום.
מכיוון שמערכת השירותים כולה מופעלת בידי יזמים פרטיים ,ובהיעדר דרישות מצד
הממשל לכוח אדם ברמה מקצועית גבוהה שיפעיל את השירותים ,אין להתפלא שפעמים
לא מעטות כוח האדם אינו תואם את הרמה המקצועית הנדרשת לצורך ביצוע המשימות
של השיקום .כדי לשנות את המצב ,חשוב שהמדינה תחמיר את הדרישות במכרזים לאיכות
ראויה של כוח אדם ,על המשמעות התקציבית הכרוכה בכך.
לאור העובדה שתחום השיקום של נכי נפש צעיר יחסית ,יש צורך לפתח תכניות להכשרת
כוח אדם בענף ,אם במסגרת מאמץ לפתח מקצוע ייחודי לעיסוק בשיקום נכי נפש בקהילה
)רועה ואחרים  ;2011דודאי והדס לידור  (2009או במסגרת המקצועות הקיימים .לשם כך,
משנת  ,2011נפתח ,ביוזמת משרד הבריאות בהפעלת הקריה האקדמית אונו ,בית ספר ארצי
לשיקום ,שילוב והחלמה ,שמטרותו להכשיר את כל עובדי השיקום בבריאות הנפש בקהילה
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)צרכנים ,משפחות ואנשי מקצוע שונים( בתפקידים הייחודיים בשיקום ובהתערבוות מקדמות
החלמה ) .(https://www.ono.ac.ilיש כמובן לבחון ולהעריך מה התועלת שהכשרה זו
מביאה ומה תרומתה לרמת השיקום ולהגברת התעסוקה בשוק החופשי של אנשים הסובלים
מנכות פסיכיאטרית.

שירותים

מאז שחוק שיקום נכי נפש בקהילה עוצב בכנסת בשנות התשעים של המאה הקודמת,
לא הוערך סל השיקום ולא הוכנסו בו שינויים .החלטות כאלו צריכות להתקבל על סמך
הערכות אמפיריות של הסל הקיים וידע מצטבר על הנושא מהעולם ומהארץ ,וכן על בסיס
שיקולים תקציביים וסדרי עדיפויות מוגדרים .חשוב לציין שקביעת סדרי העדיפויות צריכה
אמנם להיות מבוססת על ידע ,אך היא כרוכה גם בשיקולים חברתיים ומחייבת דיון ציבורי
בהשתתפות מומחים ,אנשי מקצוע ,מחוקקים וכמובן גם בני המשפחות והמתמודדים עצמם.

בין הנושאים שהתבררו כבר במהלך העשור הראשון ליישום החוק המחייבים תשומת לב
נכללים תופעת ה"הוסטליזציה"  -קשיים במעבר של נכי נפש למגורים מגבילים פחות
בקהילה; בעיות במיצוי זכויות ובבחירת שירותים; שיעור משתקמים נמוך במגזר הערבי;
זמן המתנה ארוך לפתרונות דיור ,רמת סבסוד נמוכה לשכר דירה והיעדר אפשרות בחירה
באזורים מסוימים; היעדר התייחסות הולמת ורגישות תרבותית מספקת לאוכלוסיות
מיוחדות; ליקויים בהמשך טיפול אמבולטורי לאחר אשפוז ובתיאום בין מערכות קליניות
ושיקומיות; כיסוי חלקי ולא מספק של שירותי תיאום טיפול; וקשיים בפתרונות שיקום
תעסוקתי במסגרת השוק החופשי .כמו כן ,יש צורך להרחיב את האפשרות להשלמת השכלה
ללימודים לקראת התואר הראשון ולהשלמת השכלה לנוער מתחת לגיל .18

כפי שעולה מהנתונים שפרסמו שירותי בריאות הנפש ,ונכללו אף בדוחות מבקר המדינה,
אחד הנושאים המחייב תשומת לב מיידית הוא העובדה שרבים מנכי הנפש לא מממשים את
סל השיקום שהוקצה להם .על סמך בדיקות שנערכו ,בין רבע לשליש מנכי הנפש שאושר
להם סל שיקום לא מממשים אפילו מרכיב אחד מהשירותים שהוקצו להם ,ורבים אחרים
בוחרים לממש רק חלק מהסל .ייתכן שהסיבה לכך היא בעיות בתהליכי הקצאת השירותים
ובכוח האדם האמון על הטיפול ,ואין ספק כי נושא זה מחייב בדיקה.

מכיוון שהמרכיבים השונים של מערכת שירותי בריאות הנפש פועלים ככלים שלובים ,מערך
השיקום תלוי בתפקודן של המערכת האשפוזית והמערכת האמבולטורית ,כמו גם במערכות
בריאות ובשירותים חברתיים .הפגיעה המתמשכת במרפאות הקהילתיות )(Aviram, 2010
והיעדר שיתוף פעולה יעיל עם הרפואה הפיזית ,עם המערך הקליני בבריאות הנפש ועם
שירותי הרווחה המקומיים  -כפי שקרה עד היום  -הביאו ללא ספק להשלכות שליליות
על תפקודה של מערכת השיקום בקהילה ,ופגעו ביכולתה למלא את ייעודה .הרפורמה
הביטוחית ,שנכנסה לתוקפה ב– ,2015אמורה לתקן מצב זה ,אולם עדיין מוקדם לקבוע
שהשינוי אכן יתרחש.

שיקום נכי נפש בקהילה והרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש
הבעיה המרכזית שהרפורמה השיקומית תצטרך להתמודד עמה בעת יישומה של הרפורמה
הביטוחית נובעת מכך שבעוד ששירותי האשפוז ושירותי המרפאה בבריאות הנפש יעברו
לאחריות קופות החולים ,שירותי השיקום ייוותרו באחריות הממשלה .לקופות החולים יהיה
תמריץ טיפולי וכספי להעביר את כל מי שראוי לשיקום בקהילה למערך השיקום הממשלתי,
אולם מערך זה יהיה תלוי בתקציב המדינה וברשויות אחרות בכל הנוגע ליכולתו לספק את
השירותים הדרושים .מן הצד האחר ,תפקודם היעיל של השירותים האמבולטוריים ושל
שירותי האשפוז ,ובעיקר התיאום הנדרש בין השירותים הקליניים לשיקום לצורך המשכיות
הטיפול ורמתו ,לא יהיו בשליטתה המלאה והיעילה של הממשלה .מערך השיקום יהיה
נתון אפוא בצבת ארגונית ותקציבית ,ולסביבה התפקודית שלו )כלומר לארגונים ולמערכים
המקיימים עמו קשרי גומלין קבועים ,ואשר משפיעים על תפקודו( יהיו אינטרסים שלא
בהכרח תואמים את שלו או תורמים לפעילותו הראויה.

 .4סיכום
הישגיה של הרפורמה השיקומית ב– 15השנים מאז שהחוק נחקק אכן מרשימים ,אך המשך
הצלחתה אינו מובן מאליו .הפרק עמד על לא מעט בעיות וסוגיות המחייבים התייחסות .יש
לבחון את הליקויים ואת הבעיות שהתגלו ,להעריך את השירותים שניתנו ,את דרכי אספקתם
ואת תוצאותיהם ולפעול כדי לתקן את הטעון תיקון .בעניין זה יש חשיבות רבה לפיתוח
מערך מידע אשר יאפשר מעקב ,בקרה והערכת תוצאות .למרות הצהרות חוזרות ונשנות
של שירותי בריאות הנפש ,משרד הבריאות ומשרד האוצר בדבר החשיבות שהממשל מייחס
למחקרים מבוססי ראיות על תוצאות השיקום ,עד כה לא נעשה בתחום זה 'אלא מעט.
מחקרי הערכה על תהליכי השיקום ועל תוצאותיהם חשובים לא רק מבחינה מקצועית
ותקציבית ,אלא גם מבחינה ציבורית .יש להם חשיבות לחיזוק הלגיטימציה הציבורית של
התחום ,והדבר חיוני במיוחד לאור חולשתה הציבורית של האוכלוסייה שעבורה נחקק חוק
השיקום .מן הראוי היה לאמץ את ההסדר הנהוג לגבי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,שלפיו
אחוז מסוים מהתקציב ,מוקדש למחקר ולהערכה .וההקצאה לכך מעוגנת בחוק .במידה שאין
הדבר אפשרי ראוי לפחות שההקצעה תוסדר באופן מנהלי .כמו כן ,חשוב לקבוע סדרי
עדיפות למחקר ולהערכה ולהבטיח שהכספים יוקצו לחוקרים באופן בלתי תלוי במערכת
המבצעת ,על סמך הערכה מדעית עצמאית לחלוטין.
נושא נוסף שראוי לבדיקה מושכלת הוא שאלת השתייכות מערך השיקום למשרדי הממשלה:
האם יש להשאירו באחריות משרד הבריאות או להעבירו ,למשל ,למשרד הרווחה והשירותים
הציבוריים? זו אחת המשימות שהממשל יצטרך להתמודד עמה במהלך העשור השני ליישום
החוק ויישום הרפורמה הביטוחית ,וחשוב ששיקולים מקצועיים וארגוניים הם שינחו את
הבדיקה.
כפי שנאמר ,לתפקוד יעיל ומועיל של מערכת בריאות הנפש יש חשיבות רבה לא רק מבחינת
שיקומם ואיכות חייהם של המשתמשים במערכת זו ,כלומר המתמודדים ובני משפחותיהם,
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אלא גם מבחינה חברתית וכלכלית .לפיכך ,ראוי שהתחום ייהנה גם מפירות השיפור ברמת
החיים בארץ ,בדומה לתחומים אחרים בחברה .הנתונים מלמדים כי התקציב הממשלתי
לבריאות הנפש אמנם לא השתנה )בערכים קבועים( בעשור האחרון ,אך ,כפי שמצוין בפרק
של צ'רניחובסקי ורגב ) ,(2013ההוצאה הציבורית לשירותי רפואה רחוקה מלשקף את הגידול
שחל בתוצר המקומי הגולמי ואת העלייה ברמת החיים בארץ ,ולא תאמה את השיפור שחל
בתחומים אחרים של השירותים החברתיים בתקופה הנידונה.

אמנם ניתן לתקן חלק מהבעיות שהוזכרו בעזרת הגוף המבצע של השיקום עצמו ,אבל חלק
לא מבוטל תלוי במערכות אחרות ובגורמים שלמערך השיקום אין שליטה עליהם .בעקבות
השינויים שחלו מאז נחקק חוק השיקום ,נסדקה הקואליציה שתמכה בחוק .משרד האוצר,
שהיה חיוני להצלחת החוק בראשית יישומו ,מבקש כיום להגביל אותו ,בין שבאמצעות
חקיקה ובין שבאמצעים תקציביים .הדחיות התכופות ביישום הרפורמה הביטוחית בבריאות
הנפש מאז שלהי המאה הקודמת )עד ליישומה בשנת  ,(2015כמו גם הפגיעה המתמשכת
בשירותים האמבולטוריים ,עלולות אף הן לפגוע במערך השיקום .נוסף לכך ,יש כמובן עדיין
מידה לא מבוטלת של חוסר ודאות בעניין הדרך שבה תיושם הרפורמה הביטוחית ,וכיצד
הדבר ישפיע על הרפורמה השיקומית.

למרבה הצער נושא בריאות הנפש ,לרבות שיקומם של נכי נפש בקהילה ,נמצא בשולי העניין
הציבורי .גם העובדה שמדובר באוכלוסייה חלשה ,הסובלת מסטיגמה ומהדרה חברתית,
מקרינה על יכולתה להשפיע על שינוי המדיניות לגביה .לפיכך מוטלת אחריות מוסרית
ומקצועית כבדה על אנשי המקצוע המטפלים באוכלוסייה זו ועל אותם גורמים חברתיים,
מעטים ככל שיהיו ,החרדים לנכי הנפש ולאיכות חייהם .יש לעשות מאמץ ,לארגן שדולה
פוליטית וציבורית ,ובעזרת המתמודדים ובני משפחותיהם להעלות את הנושא על סדר היום
הציבורי ולפעול לשימור ,פיתוח וקידום הרפורמה השיקומית .אין ספק שיהיו לכך השלכות
גם על אופן היישום העתידי של הרפורמה הביטוחית ,ובסופו של דבר על איכותם ותועלתם
של כל שירותי בריאות הנפש בישראל.
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החלמה מהנחות מוטעות
:""קשות וממושכות
מחקר כמקדם החלמה
דיוויד רועה ומרים גולדברג
מאמר זה מבוסס על הרצאתו של פרופ' דיוויד רועה ב"כינוס המחקר הראשון בשיקום
2014  באוקטובר1–בבריאות נפש" שנערך "בקריה האקדמית אונו" ב

תקציר
 התפתחות זו הובילה.המחקר בתחום בריאות הנפש התפתח מאוד בעשורים האחרונים
ליכולת להטיל ספק בהנחות מוטעות "קשות וממושכות" )כפרפרזה על "מחלות נפש
 במאמר זה נראה כמה הנחות. הנוגעות לחיי המתמודדים עם מחלת נפש,("קשות וממושכות
 ונבחן כיצד,רווחות הנוגעות למהלך ההחלמה והמחלה של מתמודדים עם מחלת נפש
 בשינוי,סייע המחקר לאתגֵ ר הנחות אלו ולהוביל לשיפור איכות הטיפול באותם אנשים
.ההתערבויות המוצעות בשטח ובשינוי המדיניות בתחום בריאות הנפש

מבוא
"יש להסביר למטופלת שעם סיום הלימודים כנראה לא תוכל להשתלב במסגרת העבודה
 דברים אלו נכתבו בתיקה הרפואי של הכותבת השנייה )מ"ג( של מאמר זה."הטיפולית
 בוגרת תואר, כיום היא עובדת סוציאלית.בזמן לימודיה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית
שני בחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה ודוקטורנטית לעבודה סוציאלית
.באוניברסיטת בר–אילן
 שלפיה אנשי המקצוע יכולים,ההנחה העומדת בבסיס האמירה האומללה הזו כרוכה בעמדה
, על פי תפיסה זו המחשבות.להעריך את מצב המטופל כיום ואף לנבא מה יהיה מצבו בעתיד
 הנחה זו קיימת. מיותרות- העמדות והדעות של המטופל ביחס לעצמו ולתהליך התמודדותו
ָ
 תפיסה זו, אבל כשמדובר באנשים עם הפרעה פסיכיאטרית,באופן מסוים בכל מדעי החברה
קיצונית עוד יותר בשל ההנחה הסטריאוטיפית שעמדתם לא ראויה להיחשב בשל האבחנה
.הפסיכיאטרית שלהם
במאמר זה ננסה להפריך הנחות מוטעות קשות וממושכות )כפרפרזה על "מחלות נפש קשות
וממושכות"(' מסוג זה באמצעות המחקר הקיים הנוגע למהלך המחלה וההחלמה של אנשים
, להלן נדגים כיצד המחקר מסייע לאתגר הנחות אלו.(McGrath, 2005) עם מחלה נפשית
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דבר העשוי להוביל לשינוי מעשי בעבודה היום–יומית של אנשי המקצוע ולשינוי ברמת
המדיניות בתחום בריאות הנפש.

הנחות מוטעות "קשות וממושכות"

הנחה מוטעית " :1המצב הרפואי–הנפשי יכול רק להידרדר".

אחת מההנחות הרווחות ביותר בכל הנוגע למחלות נפש היא הנחתו של חלוץ האבחון
קר ֵפּלִ ין ,שקבע כי המצב הנפשי–רפואי יכול רק להידרדר ,וכי בלתי
הפסיכיאטריֵ ,א ִמיל ֶ
אפשרי להחלים ממחלות נפש קשות ) .(Warner, 2009על פי תפיסתו ,כאשר "השתפר"
מצבם של אנשים שאובחנו בסכיזופרניה ,הרי זה סימן שהם לא היו חולים מלכתחילה
) .(Read, Mosher, & Bentall., 2009הנחה זו הובילה לתפיסה שגויה של פסימיות וחוסר
תקווה לגבי עתידם של אותם אנשים ,הן בקרב אנשי המקצוע והן בקרב הציבור הרחב
).(Hugo, 2001; Reavley, Mackinnon, Morgan, & Jorm, 2014; Warner, 2009
אך בעשורים האחרונים הצטברו ממצאי מחקרים שסתרו תפיסה זו והראו כי יש הטרוגניות
רבה ושיפור לאורך זמן בקרב מרבית האנשים )DeSisto, Harding, McCormick,
Ashikaga, & Brooks, 1995; Harding, Brooks, Ashikaga, Strauss, & Breier,
1987; Savill, Banks, Khanom, & Priebe, 2014; Tohen, Waternaux, & Oepen,
במ ָטא–אנליזה עדכנית נמצא כי יש ירידה שיטתית של סימפטומים שליליים בקרב
ֵ .(1994
אנשים המתמודדים עם סכיזופרניה ).(Savill et al., 2014

ניתן לומר כי אילולא איסוף שיטתי וקפדני של נתונים לאורך זמן );DeSisto et al., 1995
Harding et al., 1987; Menezes, Arenovich, & Zipursky, 2006; Zipursky
 ,(& Agid, 2015עדיין הייתה תקפה ההנחה כי המצב הנפשי–רפואי יכול רק להידרדר.
ערעור המחקר על הנחה זו הוביל לניסיון המאתגר לזהות גורמים העשויים לתרום להחלמה
ונטע תקווה בקרב המתמודדים וגם בקרב בני משפחתם ,שעשוי להיות להם עתיד טוב יותר
)Anthony, 1993; Deegan, 1988; Frese, Knight, & Saks, 2009; Petersen, Friis, Haxholm,
 ,(Nielsen, & Wind, 2014דבר שהעלה את רף הציפיות מקובעי המדיניות ומנותני השירותים
השונים.

הנחה מוטעית  :2החלמה ממחלת נפש פירושה להיות ללא סימפטומים.

עד תחילת שנות ה– 80התבססו מערכת בריאות הנפש ותפיסת ההחלמה בעיקר על המודל
הרפואי ועל אבחנה והבחנה בין קיומה של פסיכופתולוגיה להיעדרה )Jaaskelainen et
al., 2013; Torgalsboen & Rund, 2002; Torgalsboen, 2012; Whitehorn, Brown,
 .(Richard, Rui, & Kopala, 2002; Zipursky & Agid, 2015אפשר לומר כי ההתבוננות
במושג "החלמה" הייתה דיכוטומית :חזרה לחיים "נורמטיביים ללא סימפטומים" מול קיום
סימפטומים פעילים ).(Bellack, 2006

עם זאת ,משנות ה– 80של המאה העשרים חלה תזוזה הדרגתית מהמודל הרפואי אל עבר

מודלים של שיקום והחלמה ,מודלים השמים דגש ביכולת האדם לחיות חיים מספקים
ומתגמלים ולהבנות מחדש את זהותו העצמית והחברתית על אף ההשלכות הקשות
שאיתם הוא מתמודד בשל המחלה הנפשית )Anthony, 1993; Davidson, O’Connell,
 .(Tondora, Lawless, & Evans, 2005; Deegan, 1988אפשר להבחין בין המודלים
השונים ,כאשר המודל הרפואי מתייחס להחלמה מנקודת מבט קלינית ,ואילו מודלים של
שיקום והחלמה מייחסים להחלמה ממד אישי ואינדיבידואלי )) (Slade, 2009ראו טבלה(.

טבלה :הבחנה בין החלמה קלינית להחלמה אישית

להרחבה ראו )& Davidson & Roe, 2007; Liberman, Kopelowicz, Ventura,
& Gutkind, 2002; Liberman & Kopelowicz, 2005; Ralph, 2005; Repper
.(Perkins, 2003; Torgalsboen & Rund, 2002, 2010
בהכרח בקנה אחד עם התמקדות
ֵ
סלייד טוען ) ,(Slade, 2009כי החלמה קלינית אינה עולה
בהחלמה אישית ,והיא אף עלולה לעכב את תהליך ההחלמה האישית .לדוגמה ,בשעה
שבהחלמה קלינית מושם דגש רב באי–קיומם של סימפטומים פעילים כמדד להחלמה,
בהחלמה אישית מכירים בקיומם ,אך ההתמקדות היא באופן ניהול הסימפטומים ולא
בהכחדתם .התמקדות בהחלמה אישית עשויה לשנות מן היסוד את הערכים ,את המטרות ואת
שיטות העבודה הקיימים במערכת בריאות הנפש ) .(Slade, 2009בניגוד ליעדים קליניים
שקובעים אנשי המקצוע ,עבודה על פי מודל ההחלמה האישית מאפשרת שותפות בין האדם
לאיש המקצוע ,ובכך היא מסייעת לבסס ההגדרה האישית של האדם ).(Slade et al., 2014
ניתן אפוא לומר שבעשורים האחרונים יש מגמה הולכת וגוברת של מחקר המבוסס על
עדויות ממקור ראשון של מתמודדים בכל הנוגע לתהליך ההחלמה האישי )& Davidson
,(Roe, 2007; Davidson & Strauss, 1992; Jose et al., 2015; Roe & Chopra, 2003
בארץ )אורן ;2007 ,גולדברג ;2015 ,צין ,(2008 ,ובעולם )Deegan, 1988, 1993; Fisher,
 .(2003מתוך מחקרים ועדויות אלו ניתן ללמוד כי אנשים עם מחלת נפש ממשיגים את
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תהליך החלמתם ככזה הדורש מאמץ רב ,מתמשך ולא לינארי ) ,(Jose et al., 2015וכקשור
למשפחה ,לחברה או למחלה .אחרים תופסים את תהליך ההחלמה כמורכב מכמה שלבים
ביניהם ,חיבור מחדש לחברהִ ,רגשות תקווה ואופטימיות כלפי העתיד ,פיתוח וגיבוש של
הזהות האישית ,מציאת משמעות בחיים ,תחושת העצמה )Bird et al., 2014; Leamy,
 ,(Bird, Le Boutillier, Williams, & Slade, 2011ואף צמיחה והתפתחות אישית
).(Roe & Chopra, 2003

ממחקרים אלו אפשר ללמוד שעבור אנשים רבים ,החלמה ממחלת נפש אין פירושה לחיות
ללא סימפטומים אלא בנייה מחודשת של חיים בעלי משמעות על אף הסימפטומים הפעילים.
המחקרים הללו תרמו תרומה ממשית להמשגת ה"החלמה" ,ובכך סייעו ,על אף המורכבות,
למציאת דרכים מותאמות למדידה ולהבנה של ההחלמה כתהליך אישי של האדם .הבנה זו,
בתורה ,תרמה תרומה מובהקת לאופיים של שירותי בריאות הנפש ולתהליך הגדרת מטרות
האדם בשירותים אלו ומחוצה להם.

הנחה מוטעית " :3ניתן להסתפק בהערכות אנשי המקצוע את מצבו הנפשי של האדם".

התפיסה כי "הערכות אנשי מקצוע מהימנות ותקפות דיין ,ועל כן אפשר להסתפק בהן",
מבטלת למעשה את הערכת האדם את עצמו ,כפי שהצגנו לעיל .המחקר הקיים בתחום מראה
בצורה חוזרת ונשנית שיש פערים עקביים בין הערכת אנשי המקצוע את המתמודדים לעומת
הערכת המתמודדים את עצמם )Roe, Lereya, & Fennig, 2001; Roe, Weishut,
 .(Jaglom & Rabinowitz, 2002באופן זה ,המחקרים מאתגרים את הגישה הרווחת שבה
יש אמת אחת שהיא נחלתו של איש המקצוע ,והם אף סותרים את ההנחה כי "כשירות שלא
להסכים מהווה עובדה לחוסר כשירות" ).(Roe et al., 2001

נמצא שבהיבטים למיניהם הקשורים למהלך הטיפול של האדם ,יש פערים רבים בין תפיסת
האדם את הטיפול שלו הוא זקוק ,לעומת תפיסת אנשי המקצוע את צרכיו הטיפוליים
) .(Ilkiw–Lavalle & Grenyer, 2003; Jose et al., 2015; Roe et al., 2002במחקר,
שהשווה בין עמדות מאושפזים לבין עמדות צוות בבית החולים הפסיכיאטרי ,נמצא כי
באופן עקיב ההבדלים לגבי חוסר ההסכמה היו באותו הכיוון .לדוגמה ,בקונפליקט בין מתן
טיפול ובין זכויות המטופל )למשל הזכות לסרב לקבל טיפול( ,היה הצוות בעד טיפול ,ואילו
המטופלים בעד זכויות ) .(Roe et al., 2002כמו כן ,נמצאו פערים בהערכת ַמדדים לסוגיהם
הנוגעים למהלך החלמת האדם ,כגון איכות חיים

)Hasson–Ohayon, Roe, Kravetz, Levy–Frank, & Meir, 2011; Kravetz, Faust,
 (& Dasberg, 2002וניהול המחלה ).(Hasson–Ohayon, Roe, & Kravetz, 2008

אחת הסיבות האפשריות לפערים אלו הוא מה שמכונה "אשליית המטפל" .על פי המשגה
זו ,אנשי המקצוע ,פוגשים לעיתים קרובות את מקרי הקצה של הפסיכיאטריה ומבססים את
הבנתם על כל האוכלוסייה המתמודדת דרך העדשה המצומצמת של מקרי קצה אלו )Cohen
.(& Cohen, 1984; Davidson, Schmutte, Dinzeo, & Andres–Hyman, 2008

ניתן לומר כי המחקר מפריך את הטענה שאפשר להסתפק בהערכות אנשי המקצוע לקביעת
בעמדות מראים את הצורך ההכרחי שיישמע
מצבו הנפשי של האדם .המחקרים על פערים ָ
קולו של האדם ואת הצורך לראות פערים לא כסימן שהמטופל "לא הבין" או גרוע מזה
"טועה" ,אלא כעדות לקיומו של אחריותו של המטפל להבין את הפרספקטיבה של המטופל,
להקשיב לה להיות פתוח אליה ואף לקבלה .כך מתקבלת לגיטימיות לקיומן של תפיסות
מציאות שונות הנוגעות לתהליך ולמהלך ההחלמה של אנשים המתמודדים עם הפרעה
פסיכיאטרית )Jose et al., 2015; Leamy et al., 2011; Lysaker, Ringer, Maxwell,
.(McGuire, & Lecomte, 2010

הנחה מוטעית " :4תובנה היא תנאי מקדים לשיפור ולהחלמה".
המושג "תובנה" עוסק במודעותו של אדם שהוא מתמודד עם מחלת נפש ,ביכולתו לייחס
התנהגויות מסוימות הנובעות ממחלתו כפתולוגיות ,בהיענותו לטיפול ובמודעותו להשלכות
המחלה ) .(David, 1990; Erol, Delibas, Bora, & Mete, 2015מחקרים מדווחים כי
כמחצית מהמתמודדים עם מחלת נפש אינם מכירים בכך שיש להם מחלה )Lincoln,
Lullmann, & Rief, 2007; McCormack, Tierney, Brennan, Lawlor, & Clarke,
 .(2014מחקרים רבים עסקו במושג ה"תובנה" ובקשרהּ לסימפטומים ,לאיכות חיים ,לסטיגמה
עצמית ,למציאת משמעות בחיים ולתפקוד חברתי )David, 1990; Ehrlich–Ben Or et
al., 2013; Erol et al., 2015; Hasson–Ohayon, Kravetz, & Roe, 2006; Latalova,
.(2012
אחת ההנחות הרווחת שמייחסים לתובנה ממחלת נפש קשורה לקשר החיובי שבין תובנה
לתהליך החלמת האדם ,אך הנחה זו מבוססת רק בחלקה .לתובנה אכן יש יתרונות מרובים,
כגון התמדה בטיפול ,תוצאות טיפוליות טובות יותר ,תפקוד חברתי גבוה יותר ,תפקוד
מקצועי גבוה יותר ויתרון בפיתוח "יחסי עבודה" עם אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש
);Erol et al., 2015; Joseph, Narayanaswamy & Venkatasubramanian, 2015
 .(Latalova, 2012; Lincoln et al., 2007מאידך גיסא ,תובנה למחלה עשויה לעיתים
למדדים ,כגון איכות
להיות מכשול בעבור החלמת האדם בשל הקשר השלילי של תובנה ַ
חיים ומשמעות בחיים );Ehrlich–Ben Or et al., 2013; Hasson–Ohayon et al., 2006
 .(Karow & Pajonk, 2006יתרה מכך ,נמצא כי תובנה גבוהה קשורה לאובדנות ולחיזוק
סימפטומים דיכאוניים );Cavelti, Beck, Kvrgic, Kossowsky, & Vauth, 2012
 .(Latalova, 2012; Mintz, Dobson, & Romney, 2003מתוך כך נראה כי פעמים
קיומה של תובנה עלולה לעכב את תהליך החלמת האדם ) - (Giusti et al., 2014הבנה
המאתגרת את האמירה הרווחת שבה פתחנו ש"תובנה היא תנאי מקדים לשיפור ולהחלמה".
פעמים רבות למושג התובנה משמעויות שונות בין אנשי המקצוע לאדם עצמו .תובנה נמדדת
פעמים רבות לפי אנשי מקצוע על פי "חוסר מודעות או הבנה לקויה של החולה לגבי
מצבו הפסיכיאטרי ,וחייו ככלל .עדות לכך היא הכישלון בזיהוי מחלה או סימפטומים
פסיכיאטריים בעבר או בהווה ,הכחשת הצורך להתאשפז או לקבל טיפול ,החלטות
הניכרות בליקויים בציפייה של תוצאות מראש ותכנון בלתי מציאותי לטווח קצר וארוך"
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) .(Kay, Flszbeln, & Lewis, 1987על פי מדד זה נראה כי חוסר תובנה או חוסר מודעות
למחלה נמדדים רק על פי המידה שבה המתמודד מסכים עם הדרך שבה איש המקצוע רואה
את צרכיו )למשל להתאשפז( ,ולא הבנת האדם את צרכיו שלו.

התייחסות זו מתעלמת מקולות שטוענים שכלל אין תשתית ראייתית למושג "מחלת נפש",
ושהיא הבניה חברתית .לדידם ,אנשים יכולים לקבל את התווית של "חולה נפש" כתוצאה
מאירועי חיים ,טראומה וחוסר תמיכה חברתית ,אשר מונעים מהם לתפקד בחברה כפי
שמצופה מהם .הם אמנם לא שוללים את קיומם של סימפטומים שונים ,כגון פסיכוזה,
דיכאון או מאניה ,ואת הסבל שעשוי להתלוות למצבים אלו ,אבל לתפיסתם "מחלה נפשית"
פשוט לא קיימת ולכן הם לא חולים .תפיסה זו סותרת את העמדה הרווחת שאי–קבלה של
מחלה נפשית הוא בהכרח ביטוי של חוסר תובנה )כץ.(2017 ,

 .(Tacchi, & Scott, 2010עם זאת ,נמצא כי בין  30%ל– 70%אינם נוטלים טיפול תרופתי
באופן קבוע ,או במילים אחרות" :מביעים חוסר היענות לטיפול" );Conti et al., 2012
Gray et al., 2002; Haro, Novick, Suarez, & Roca, 2009; Hegedus & Kozel,
.(2014
הסיבה הרווחת ביותר ל"חוסר היענות בטיפול התרופתי" היא תופעות הלוואי שלהם.
לתרופות אנטי–פסיכוטיות מהדור הראשון נוטות להיות תופעות לוואי הקשורות למערכת
העצבים ,כגון ,אי–שקט או נוקשות של השרירים ,ותרופות מהדור השני נקשרות פעמים רבות
בעליה במשקל ) .(Leucht et al., 2009באופן כללי מרבית התרופות האנטי פסיכוטיות
גורמות למגוון של תופעות לוואי נוספות כמו עייפות ,מותשות ופגיעה בחשק המיני.
סיבה נוספת ל "חוסר היענות" קשורה לתובנה שדנו בה בהרחבה מוקדם יותר )Mohamed
 .(et al., 2009יש אנשי מקצוע שטוענים שהיעדר תובנה מהווה אחד מהסימפטומים של
המחלה ומחבל בטיפול שלה ,ויוצרת מעגל קסמים שלילי בה הסימפטומים מגבירים את חוסר
התובנה שמחזק את חוסר ההיענות .כתוצאה מכך ,מאמצים להגביר את ההיענות לטיפול
התמקדו בעיקר בלעורר מוטיבציה ,בהתערבויות פסיכו–חינוכיות ,בעבודה התנהגותית
ובמתן זריקות בעלות השפעה לטווח ארוך );Mueser et al, 2002; Vanderwaal, 2015
.(Yanagida, Uchino, & Uchimura, 2016

ניתן לראות כיצד המחקר מערער מיתוס זה ,דהיינו שתובנה היא חיובית ,וחוסר תובנה הוא
שלילי ,ואפשר לפטור אנשים מהדעה הנפוצה שתובנה היא תנאי מקדים לטיפול ולהחלמה
) .(Cavelti., et al., 2012במקום זאת ,המחקר ִאפשר יצירה של בסיס אמפירי כדי להצדיק
את חשיבותו של התהליך האנושי הכולל ניסיון ליצור ,לצקת משמעות ולחבר חוויות בקשר
של נראטיב שאנשים יכולים להיאחז בו ,להשתמש בו כרצונם ולהיות בעליו )Lysaker et
.(al., 2003; Lysaker & Lysaker, 2002; Roe & Ben–Yishai, 1999; Roe, 2005

הפסיכיאטריה המסורתית עוסקת במושג ה"תובנה" כמושג חד–ממדי  -או שיש תובנה או
שאין תובנה .עם זאת ,בשנים האחרונות מתחילה להתבסס ההכרה כי יש להתייחס למושג
"תובנה" בראייה רב–ממדית ) .(Mintz et al., 2003ממצאי מחקר ,ששילב בין כלֵ י מדידה
כמותיים הבודקים מידת תובנה ובין נרטיבים אישיים של אנשים הנוגעים לתפיסתם את
עצמם ואת מחלתם ,מגלים כי רבים שדירגו את מידת תובנתם למחלה כגבוהה על פי הסולם
הכמותי )כלומר הייתה להם "תובנה גבוהה"( הציגו את חווייתם למחלתם באופן שונה
ומגוון .(Roe, Hasson–Ohayon, Kravetz, Yanos, & Lysaker, 2008) .ממצאי מחקר
זה ואחרים ) ,(McCormack et al., 2014מסייעים לקדם את רעיון "התובנה הנרטיבית"
המדגישה גישה מבנית ) .(constructivist approachהמעודדת את האדם לבחון ,לחפש
וליצור משמעות מתוך חוויותיו במקום לקבל ,לשנן ולדקלם בצורה פאסיבית את התיאור
של האחר );Lysaker, Lancaster, & Lysaker, 2003; Lysaker & Lysaker, 2002
.(Roe et al., 2008

עם זאת ,לאחרונה "חוסר היענות לטיפול התרופתי" הומשג מחדש כנובע מהפערים הקיימים
בין אנשי המקצוע והמטופלים ביחס לתפיסת מטרת הטיפול ולמשקל הניתן ליתרונות
וחסרונות של התרופות השונות )& Roe & Davidson, 2017; Roe, Hasson–Ohayon
 .(Gornemann, 2016למשל ,בעוד אנשי מקצוע מדגישים את חשיבות הטיפול בסימפטומים
החיוביים ,המטופלים יותר עסוקים ברווחה האישית ותחושת ההערכה העצמית שלהם
).(Moritz, Berna, Jaeger, Westermann, & Nagel, 2016; Bridges et al., 2013
כמו כן ,פעמים רבות מטופלים אינם רוצים לקחת טיפול תרופתי בגלל הדרך בה ניתנת להם
הסבר על הטיפול התרופתי והתרופות נרשמות להם ,פעמים רבות תוך התעלמות מההעדפות
והידע האישי שלהם )כשלעיתים במסגרת אשפוז המטופל כלל אינו מקבל הסבר לכך שנוסף
או שונה להם הטיפול התרופתי( )Baloush–Klienman, Swarbrick, & Davidson,
2009; Brockelman & Roe, 2011; Geyt, Awenat, Tai., & Haddock, 2016; Roe,
.(Goldblatt., Salomon & Hamilton, 2013

הנחה נוספת נוגעת למשמעות הטיפול התרופתי בעבור האדם ולאפשרות כי יש מענים
אחרים לאדם מלבד טיפול תרופתי .התפיסה הרווחת היא כי נטילת טיפול תרופתי היא
הבסיס לטיפול במחלות נפש ) .(Buus, 2014; Chong, Aslani, & Chen, 2013יתרה
מזאת ,ההנחה היא כי אי–נטילת טיפול תרופתי היא הסיבה העיקרית להישנות המחלה בקרב
המתמודדים עם מחלת נפש )Colom, Vieta, Tacchi, Sánchez–Moreno, & Scott,
2005; Gray, Wykes, & Gournay, 2002; Novick et al., 2010; Sreenath, Reddy,

הנחה מוטעית ."All you need is meds" :5

דרך נוספת להתבונן על "חוסר היענות" היא לראות אותה כבחירה אישית לא לקחת טיפול
תרופתי בשביל להישמר מתופעות הלוואי הקשות העשויות להפריע בתפקוד היומיומי
ובעשיית הדברים החשובים והמשמעותיים לאדם ) .(Roe & Swarbrick, 2007התבוננות
זו מתקשרת לתפיסת ההחלמה שמדגישה את התפקיד הפעיל של האדם ביצירת משמעות
חייו על אף אתגרים תפקודיים ו\או סימפטומטיים מתמשכים )להרחבה על תפיסת ההחלמה
ראה עמוד  ,3כאן( .זה דורש שינוי בתפיסה על התפקיד של המטופל ,ממטופל שמציית
להוראות אנשי המקצוע ו"נענה לטיפול" באופן פסיבי ,לאדם שבוחר לקחת חלק פעיל
בתכנון ובחירה של הטיפול אותו הוא רוצה ,מתי הוא רוצה אותו ,ולאילו מטרות )Adams,
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.(Drake, & Wolford, 2007

"ניהול עצמי" ו"קבלת החלטות משותפת" הם מושגים העשויים לסייע בשינוי התפיסה
על המטופל והטיפול וההבנה בנוגע לתפקיד האקטיבי של האדם ביחס לטיפול התרופתי
) .(Davidson, 2005ניהול עצמי נוגע לאמונת האדם ביחס ליכולתו לשלוט או לכל הפחות
להשפיע על נסיבות חייו בכל הנוגע להתמודדותו עם מחלת הנפש ).(Davidson, 2005
ניהול עצמי כולל את הדרכים ,שבהן האדם בוחר להתמודד עם מחלתו ,האופן שבו הוא נותן
מהתמות
ֵ
למחלה להגביל את חייו וגם הצורה שבה הוא מנסה לצקת משמעות לחייו .אחת
המרכזיות הקשורות לניהול עצמי היא האופן שבו האדם מנהל את מהלך הטיפול התרופתי
שהוא לוקח ) ,(Martyn, 2002ולמרכיב הבחירה חשיבות מרכזית בתהליך .נראה כי כאשר
לאדם יש בחירה בכל הנוגע לאופן הטיפול התרופתי שלו ,יש סיכוי רב יותר כי יתמיד
בטיפול התרופתי הניתן לו )Davidson et al., 2012 ; Charles, Gafni, & Whelan,
.(1997

שימוש במודל לקבלת החלטות משותפת בין האדם לאיש המקצוע גם עשוי לתרום להיענות
לטיפול התרופתי )Deegan & Drake, 2006; Deegan, Rapp, Holter, & Riefer,
 .(2008; Deegan, 2007מודל קבלת החלטות משותפת הוא מודל שהתפתח ברפואה
הכללית ומבוסס על ההכרה שבשביל לקבל החלטה כלשהי הנוגעת למהלך טיפולו והחלמתו
של האדם נדרשים לפחות שני שותפים :איש המקצוע המביא את הידע ואת המידע המקצועי
שלו אל תוך השיח ,ואילו האדם עצמו המביא את חוויותיו ,את תחושותיו ואת העדפותיו
) .(Charles, et al., 1997לאחרונה החל מודל זה להיות מיושם גם בתחום בריאות הנפש
)& Curtis et al., 2010; Hamann, Leucht, & Kissling, 2003; Karnieli–Miller
 ,(Salyers, 2011וקבלת החלטות משותפת מהותית לאופן הניהול התרופתי של האדם
) .(Storm & Edwards, 2013נמצא כי אנשים שמתמודדים עם מחלת נפש ,מעוניינים
להיות מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות הנוגעת לטיפול התרופתי שלהם ,יותר ממעורבותם
כיום בפועל ) .(Curtis et al., 2010קבלת החלטות משותפת מחברת בין מומחיותו של איש
המקצוע בכל הנוגע למדע ולמידע הקיים על הטיפול התרופתי לבין חוויותיו האישיות של
האדם וזכותו לאוטונומיה .קבלת החלטה מושכלת בנוגעת לטיפול התרופתי דורשת מיומנות
ביצירת ברית טיפולית בין איש המקצוע לאדם ).(Deegan & Drake, 2006

מלבד חשיבות הטיפול התרופתי ,יש התערבויות אחרות העשויות לסייע בניהול תסמיני
המחלה .אחת מההתערבויות המרכזיות היא ניהול מחלה והחלמה )Hasson–) (IMR
.(Ohayon, Roe, & Kravetz, 2007; Mueser, Torrey, Lynde, & Singer, 2003
התערבות זו מסייעת לאדם עם מחלת נפש ללמוד ידע ולרכוש ולתרגל מיומנויות ,שיסייעו
לו לנהל את מחלתו ולקדם מטרות אישיות החשובות לו ) .(Mueser et al., 2006התערבות
זו עשויה ,בשילוב עם הטיפול התרופתי ,לסייע בהפחתת סימפטומים ובאופן ניהולם
).(McGuire et al., 2014

לסיכום ,המחקר תרם לתנועה מהמודל הרפואי המצומצם ,הרואה בתרופות הפסיכיאטריות
ובהיענות לטיפול גורמים עיקריים התורמים להחלמה ממחלת נפש );Colom et al., 2005

 ,(Gray et al., 2002; Novick et al., 2010; Sreenath et al., 2010אל עבר מודלים של
שיקום והחלמה )Roe & Swarbrick, 2007; Roe et al., 2009; Swarbrick & Roe,
 .(2011מודלים אלה דוגלים בהתאמה אישית של גישות טיפוליות ושיקומיות ,המעודדות
ניהול המחלה והחלמת האדם ,וכך גם מי שבוחר בטיפול תרופתי יעשה זאת מתוך תהליך של
בחירה ומעורבות אישית ).(Roe & Davidson, 2017; Deegan & Drake, 2006

הנחה מוטעית " :6מחלת נפש היא כמו כל מחלה גופנית אחרת"  -המקרה של התערבויות
להפחתת סטיגמה.
האמונה ,כי מחלת נפש היא כמו כל מחלה גופנית אחרת )Davidson, O’Connell,
 ,(Tondora, Styron, & Kangas, 2006היא הבסיס למודל הביו–רפואי לטיפול במחלות
נפש .על פי מודל זה על הטיפול במחלת נפש להיות דומה לכל טיפול במחלה אחרת )Malla,
 .(Joober, & Garcia, 2015על פי תפיסת המודל הרפואי ,מחלות גופניות ונפשיות מוגדרות
ומעוגנות בעיקר ביחס לפן הביולוגי והפיזיולוגי שלהם .מאחורי המודל הרפואי עומדת
תפיסה שאין הפרדה בין גוף לנפש ,וכי מרבית תופעות הנפש  -מקורן במנגנונים פיזיולוגיים
) .(Read, Mosher, & Bentall, 2009על פי מודל זה ,אם המנגנון הפיזיולוגי יחזור למצב
תקין ,הסימפטומים הנפשיים ייעלמו .עם זאת ,יש גישות אחרות הסותרות אמונה זאת .על
פי גישות אלו ,בשעה שבמחלות גופניות מטרת הטיפול היא לשחזר מנגנונים פיזיולוגיים
שנפגעו מהמחלה ,במחלות נפש  -מטרה זו היא רק חלק קטן ממטרות הטיפול ,כי המיקוד,
בין היתר ,הוא באופן שבו המטופלים מרגישים ,חושבים ופועלים ובאופן ששינויים אלה
משפיעים על היחס שלהם לעצמם ולאחרים ).(Malla et al., 2015
נראה כי יש מגמת עלייה בקרב החברה בכל הנוגע לאמונה שמקור מחלת נפש הוא בהיבטים
נוירו–ביולוגיים ,וכי מקורה של מחלת נפש היא ב"חוסר איזון כימי" של המוח )Pescosolido
 .(et al., 2010; Speerforck, Schomerus, Pruess, & Angermeyer, 2014בהתאם
לכך ,התערבויות להפחתת סטיגמה נשענו פעמים רבות על התפיסה הנוירו–ביולוגית של
מחלת נפש .ההנחה העומדת מאחורי התערבויות אלו היא כי כאשר מחלות נפש מוצגות
כמחלות לכל דבר ,החברה תבין ותקבל את האנשים המתמודדים איתן ויפחתו התגובות
השליליות כלפיהם .הבסיס לתפיסה זו היא המחשבה כי כאשר תתבונן החברה בתסמיני
חולים עם מחלת נפש כסימפטומים הנובעים מהמחלה ולא מבחירה ב"התנהגות סוטה",
החברה תיטה להבין ולטפל באותם חולים במקום להאשימם ולהענישם )Pescosolido et
 .(al., 2010משום כך יחוו המתמודדים עם מחלות נפש פחות סטיגמה מן החברה וייטו יותר
לפנות ולקבל עזרה וסיוע ).(Malla et al., 2015
עם זאת ,המחקר העדכני בתחום מלמד שהתערבויות המבוססות על תפיסה זו ,לא רק שלא
עבדו אלא אף החמירו את עמדות הציבור כלפי המתמודדים עם מחלת נפש )Pescosolido
.(et al., 2010; Read, Haslam, Sayce, & Davies, 2006; Speerforck et al., 2014
ההסבר לכך כרוך בעובדה שההתבוננות ב"מחלת נפש כמחלה ככל מחלה אחרת" עשויה
להוביל את החברה למחשבה כי חולי נפש אינם אחראים ואשמים במצבם ,וכי הם אינם
שולטים במהלך המחלה שלהם .התבוננות זו עשויה להוביל להבנה כי הם אינם אחראים
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להתנהגותם ולמעשיהם .הבנה זו מובילה לתפיסה בקרב הציבור כי מדובר באנשים שהם
חסרי כושר שיפוט וחסרי יכולת לאוטונומיה ולהיגיון ) .(Read et al., 2006נמצא כי
האמונה שמקורה של מחלת נפש היא בהיבטים נוירו–ביולוגיים קשורה לתפיסות של פחד
ומסוכנות כלפי אנשים עם מחלת נפש ורצון חזק יותר של החברה לריחוק חברתי מהם
) .(Pescosolido et al., 2010; Read et al., 2006; Speerforck et al., 2014גדולה מזו,
מאפייניה הייחודיים של מחלות נפש ,כגון חסרונו של טריגר אובייקטיבי המוביל להתפרצות
מרבית המחלות הנפשיות ) ,(Albee & Joffe, 2004מגבירים את הסטיגמה כלפי מחלות
נפש יותר ממחלות אחרות ).(Tal, 2012

לסיום ,המחקר מראה כי ההישענות על הנחת היסוד הרווחת ,ש"מחלת נפש היא כמו כל
מחלה גופנית אחרת" ,במקום להיות לעזר בהפחתת הסטיגמה הציבורית ,מובילה לריחוק
חברתי ולסטיגמה מרובה יותר כלפי אותם אנשים.

סיכום

במאמר זה הצגנו כיצד המחקר סייע להפריך הנחות מוטעות "קשות וממושכות" )McGrath,
 ,(2005הנוגעות להחלמה ,להערכת מצבו של האדם ,למושג "תובנה" ,לטיפול תרופתי
ולזווית ההתבוננות על מחלת נפש.

על אף ההשלכות החיוביות הגלומות במחקר ,הוא לא ממצה את הפוטנציאל שלו ,בין השאר,
בגין שיתוף פעולה לא ממצה בין האקדמיה לבין השטח .למעשה ,המחקר והפרקטיקה
שלובים זה בזה כאשר בעלי עניין כגון חוקרים ,אנשי המקצוע ,מתמודדים ,בני משפחה
וקובעי מדיניות תורמים כולם יחד וכל אחד לחוד לקיומה של פרקטיקה מבוססת ראיות
) .(Mueser et al., 2003; Norcross, Hogan, & Koocher, 2008במציאות יש תכופות
דיאלקטיקה בין המחקר לבין השטח ובין המחקר לתאוריה ,וקיימת הפריה הדדית של כל
הצדדים.

חשוב ביותר לבחון הנחות ,העשויות להיות מוטעות ,באמצעות מחקר ,כאשר אחת הדרכים
שעשויות לתרום לכך היא השתלבות אנשים בעלי ידע מניסיון אישי בהתמודדות עם מחלת
נפש בכל שלבי המחקר .מעורבותם של אנשים עם הפרעה פסיכיאטרית חשובה במיוחד
בתהליך בחירת נושאי המחקר כי ביכולתם להתייחס לסוגיות הרלוונטיות הנוגעות לחיי
אנשים שלקו במחלת נפש ) .(Boote, Telford, & Cooper, 2002נמצא כי אנשים עם
מחלת נפש היו רוצים לראות יותר מחקרים העוסקים בהיבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים
של מחלות נפש ולבחון חלופות לטיפול התרופתי ואילו הם פחות מעוניינים במחקרים ביו–
רפואיים ).(Rose, Fleischman, & Wykes, 2008

אף כי נכון לומר שהמתמודדים עם מחלת נפש תמיד היו חלק מהמחקר ,בין כנבדקים,
משיבים או בין כמרואיינים ,רק בשלושת העשורים האחרונים גברה התודעה לכך שהם
עשויים ואף יכולים להשתלב במרחבי המחקר הנוספים )& Wallcraft, Schrank,
 .(Amering, 2009ההשתלבות עשויה לבוא לידי ביטוי בשלל תפקידים הכוללים תכנון,
עיצוב וביצוע המחקר בפועל עם חוקרים אחרים או כחוקרים בזכות עצמם )Patterson,

 .(Trite, & Weaver, 2014יחידים וקבוצות החלו להבין את חווייתם האישית ולהטביע את
חותמם על עולם בריאות הנפש .רצון זה נובע תדיר מניסיונות אנשים עם מחלת נפש לשנות
או לתקן חלקים מהמערכת ,שפגעו או שלא סייעו להם ,ולהביא לידי כך שאחרים יחוו חוויה
אחרת ).(Wallcraft et al., 2009
לשיתוף ,להשתתפות ולשותפות של אנשים עם מחלת נפש במחקר כמה וכמה יתרונות.
כאשר אנשים עם מחלת נפש שותפים למחקר ,שיעורי ההיענות להשתתפות במחקר עשויים
להיות גבוהים יותר ) .(Ennis & Wykes, 2013כמו כן ,נראה כי כאשר אנשים עם מחלת
נפש שותפים במחקר ,הדבר מסייע בקבלת הממצאים על ידי ציבור המתמודדים )Patterson
 ,(et al., 2014ובהבהרה של תחומים ,שבהם נתלקחו מחלוקות או אי–הסכמות )Wallcraft
 .(et al., 2009בעבור האנשים עצמם ,ההשתתפות במחקר עשויה לתרום לתחושות העצמה
והערכה ולהוביל למחויבות ולאחריות מרובות יותר.
ניתן אפוא לומר שהמחקר שערכו ברובו אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע סייע להפריך הנחות
מוטעות "קשות וממושכות" .השתלבות אנשים עם מחלת נפש ,העוברים הכשרה מתאימה
בעריכת מחקר ,עשויה להוביל את המחקר הקיים צעד חשוב קדימה.
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שיקום בכפייה בקהילה
מרדכי מרק

האומנם בסמכות ועדה פסיכיאטרית מחוזית להמיר צו אשפוז
לצו טיפול ושיקום בכפייה בקהילה?

פרולוג

Morton Birnbaum THE RIGHT TO TREATMENT May, 46 A.B.A. J.499 1960

למרות השיפור הניכר בטיפול של חולי נפש" ,לא נראה כי ניתן שיקול דעת משמעותי ומציאותי,
מנקודת מבט משפטית ,לבעייתיות הכרוכה באשפוזו של אדם במוסד לחולי נפש ,אם האדם
החולה אינו מקבל טיפול רפואי נאות ,במטרה להשיבו לאיתנו ,להיות בן חורין ולחיות כאדם
חופשי בהקדם האפשרי .דבר זה מעורר בעיה חברתית ומשפטית...יש להכיר בכך שכליאת אדם
במוסד לחולי נפש ללא טיפול נאות ,מהווה שלילת חירות ללא הליך הוגן".

תקציר
חולה המואשם בעבירה שעשה בגין מחלת נפש אינו בר–עונשין ,ובית המשפט מצווה
לאשפזו או כופה עליו צו טיפול מרפאתי )סעיפים )15א( ו )15ב( לחוק הטיפול בחולי נפש,
התשנ"א– ;1991להלן חוק הטיפול( .החוק החדש לטיפול מחדש אפשרות לטיפול מרפאתי
כפוי במסגרת המשפחה והקהילה ובשיתופו של החולה עצמו בטיפול הרפואי והשיקומי
שיינתן לו במקום אשפוז )דברי הכנסת .(1990 ,כדי ליישם זאת ,על שר הבריאות לתקן
תקנות בדבר העסקת חולה בתוכנית ריפוי בעיסוק או בתוכנית שיקום )סעיף  36לחוק
הטיפול( .חרף זאת ,אנשי מקצוע רבים עדיין סוברים שלא ניתן לשקם חולה שאינו רוצה
להשתקם ,או שאין לו מסוגלות לגבש רצון ,וקל וחומר מי שמתנגד; אפילו בצו .הגישה של
סינרגיה פסיכו–משפטי המקדם כפיית טיפול ושיקום ברצף ובקהילה להשבת המסוגלות
לחירות עד להחלמה שיש עימה תובנה למחלה והתמדה בטיפול מרצון חופשי ,על אף
שמוטמעת בחוקי בריאות נפש במדינות המערב טרם הופנמה בישראל .מכאן התבקש תיקון
חקיקה נוסף בחוק הטיפול שינחה מפורשות את חובת המדינה לשקם אף בכפייה .התיקון
השמיני לחוק הבהיר את חובת המדינה לטפל ולשקם בין באשפוז ובין בהמשך בקהילה
ואפשר הבטחת רצף
חולים הנאשמים בביצוע או שביצעו מעשי עבירה חמורים אף בכפייה ִ
טיפול בין חוק הטיפול לחוק שיקום וכאמור אף בכפייה" :לשם קבלת החלטה בדבר שחרור
או מתן חופשה לפי סעיף זה ,רשאית ועדה מיוחדת להורות למנהל להגיש לה חוות דעת או
תוכנית לטיפול בחולה ולשיקומו ,ובהחלטה לעניין מתן חופשה  -גם חוות דעת לגבי הצורך
בפיקוח על החולה בתקופת היותו בחופשה ודרכי הפיקוח הנדרשות" )סעיף  28ג).ד( .כוונת
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המחוקק לאפשר כפיית טיפול ושיקום בקהילה ,במקום אשפוז ובשיתופו של החולה ,קודמה
מדברי ההסבר לחוק להוראות הפעלה" :אבני דרך" להפעלת שיקול הדעת למותב הוועדה
הפסיכיאטרית וכפיית תוכנית הטיפול והשיקום בגישת המשפט העברי" ,כופין אותו עד
שאומר רוצה אני".

במאמר זה אתמקד בזכות חולה לקבל טיפול רפואי ושיקומי בכפייה בקהילה גם בהיעדר
מסוגלות לגבש רצון או הסכמה ואף כאשר החולה מתנגד .אחזור על טענתו של המשפטן
והרופא מורטון בירנבאום שהזכות לטיפול נאות ולשיקום היא זכות חוקתית )בירנבאום
 .(1960המחוקק הישראלי מכיר בזכות החוקתית לשיקום בקהילה .מול הזכות לחולה
לקבלת טיפול נאות ולשיקום בקהילה ,מוגדרת חובת המדינה" :מטרתו של חוק זה לשקוד
על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש ...,תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו“ )סעיף  1בחוק שיקום נכי נפש בקהילה(.והדרך למימוש הזכות ""נכה נפש,
שמלאו לו  18שנה ...או מי מטעמו ,רשאי לפנות לוועדת שיקום ֲאזורית לקביעת זכאותו"
)סעיף  3חוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס– 2000להלן חוק שיקום( .לעניננו ,ההסמכה
בחוק לשקם בכפייה בקהילה ,התיקון השמיני לחוק הטיפול מבהיר שאם החולה אינו פונה
מרצונו לממש את הזכות לשיקום ,ואף אם מטפליו אינם יוזמים פנייה עבורו ,בסמכות ועדה
פסיכיאטרית מחוזית להורות למנהל להגיש לאישורה תוכנית טיפול ושיקום ולכפות על
החולה שיקום בקהילה באמצעות המשך אשפוז ומניעת חופשות עד לקבלת הסכמתו" ,בדיון
לפי סעיף זה תשקול הוועדה בין היתר את השיקולים האלה :סיכויי שיקומו של החולה
והתנאים לשיקום ,ובכלל זה הטיפול הדרוש לשיקומו והסכות )פרוגנוזה( לגביו ,נסיבות
העבירה שבשלה ניתן צו האשפוז או הטיפול המרפאתי" .וועדה מחוזית מיוחדת רשאית ")ד(
להורות למנהל להגיש לה חוות דעת או תכנית לטיפול בחולה ולשיקומו ,ובהחלטה לעניין
מתן חופשה  -גם חוות דעת לגבי הצורך בפיקוח על החולה בתקופת היותו בחופשה ...הפר
נאשם תנאי מתנאי השחרור והפיקוח שקבעה לגביו ועדה מיוחדת ,רשאית הוועדה לשנות
או לבטל את תנאי השחרור והפיקוח ואף להורות על אשפוזו של הנאשם אם היא סבורה
שלא ניתן להבטיח את הטיפול בו שלא בתנאי אשפוז ושהוא עלול לסכן את זולתו" .המשפט
המודרני מכיר במורכבות הפגיעה ביוזמה וברצון ומבהיר כיצד לסייע לחולה עד שיאמר:
"רוצה אני" .טיפול נאות באשפוז ברצף עם תוכנית שיקום בקהילה מלווה בתנאים ובפיקוח
בד בבד עם סמכות להורות על אשפוז.

בית המשפט העליון חידש שנאשם חולה שלקה בנפשו בעת ביצוע המעשה זכאי; בשונה
מלשון החוק "נאשם" ,מאחר שהליקוי הנפשי שלל ממנו את יכולתו הקוגניטיבית או את
מסוגלותו לגבש רצון .בהיעדר רצון אין כוונה פלילית ,ולכן מתקיימת חזקת אי–שפיות–
הדעת )הלכת וחנון רע"פ  .(2675/13לחזקה זו נפקות גם לחובה לאפשר שיקום בצו בקהילה.
התיקון השמיני לחוק הטיפול מחייב את הוועדה הפסיכיאטרית לשקול התניית המרת צו
אשפוז לצו טיפול ושיקום בקהילה .חוק שיקום מגדיר את חובת המדינה מול הזכות להשתקם
בכפייה .טיפול ושיקום כרוכים על רצף טיפול והחלמה.

מבוא
חוק הטיפול "משקפ גישה חדשנית ,הבאה לידי ביטוי ,בינ היתר ,באפשרות של מתנ טיפול
מרפאתי כפוי במקומ אשפוז בבית החולימ ...השארת החולה במ'גרת המשפחה והקהילה
ובשיתופו של החולה עצמו בטיפול הרפואי והשיקומי" )דברי הכנסת .(1990 ,האומנם
אפשר לשקם חולי נפש בכפייה במסגרת המשפחה והקהילה כחלופה להמשך האשפוז בצו
בית משפט?
"הועמד נאשמ לדינ פלילי ובית המשפט מצא כי הוא עשה את מעשה העבירה שבו הואשמ,
אולמ החליט ...שהנאשמ היה חולה בשעת מעשה ולפיככ אינ הוא בר–עונשינ ,ושהוא עדיינ
חולה ,יצווה בית המשפט שהנאשמ יאושפז או יקבל טיפול מרפאתי" )סעיף )15ב( לחוק
הטיפול בחולי נפש התשנ"א–  .(1991הגנת אי–השפיות ובעקבותיה הכרעה שהחולה לאו
בר–עונשין מבוססות על קיום של שני תנאים מצטברים :הראשון ,בעת ביצוע העבירה סבל
הנאשם ממחלה שפגעה ברוחו או בכושרו השכלי; והשני ,בשל אותה מחלה היה החולה חסר
יכולת להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשיו .לגבי התנאי השני אפשר לַ ֲחלופין
כי שליטתו במעשיו נפגעה עד כדי חוסר יכולת להימנע מביצועם.
אטען כי להגנת אי–השפיות השוללת את אשמו של האדם בהיעדר יכולת רצייה חופשית
נפקות מעשית גם לעניין הסמכות והחובה לכפות עליו טיפול ושיקום" .יצווה בית המשפט
שהנאשמ יאושפז" ,ובהמשך מבהיר המחוקק" :השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר
העסקת חולה בעיסוקים הקשורים בתוכנית ריפוי בעיסוק או בתוכנית שיקום" )סעיף 36
לחוק הטיפול( .לשון "רשאי" ,משמעה חייב אלא אם קיימת הנמקה שלא לעשות כן .חובת
הוועדה המחוזית הדנה באפשרות המרת צו אשפוז לצו טיפול בקהילה לשקול ,בין היתר,
את סיכויי שיקומו של החולה והתנאים לשיקום ,ובכלל זה הטיפול הדרוש לשיקומו והסכות
)פרוגנוזה( לגביו ,חלה גם על חולים המאושפזים על פי צו של בית משפט לפי סעיף )15א(
לחוק הטיפול .חולים שהואשמו ונמצא שאינם כשירים לעמוד לדין .אכן ,מן המפורסמות
שאנשי מקצוע רבים סוברים שלשיקומו של כל חולה נדרש רצון להשתקם ).(motivation
מכאן שקיים לכאורה חיכוך ,הראוי לליבון ,בין שיקום ,כלי טיפולי תלוי הנעה מרצון;
לבין כפיית תוכנית שיקום באשפוז וקל וחומר שלא באשפוז .תמיכה לטענה זו אפשר היה
לכאורה להביא מהפילוסוף האנגלי ג'ון סטיוארט מיל ) (John Stuart Millשכתב במסה
הפילוסופית העוסקת בשאלות הנוגעות לחירות הפרט ) (1859ש"המטרה היחידה אשר
למענה אפשר להפעיל כוח בצדק כלפי כל חבר בקהילה מתורבתת בניגוד לרצונו היא כדי
למנוע נזק לאחרימ" )מיל ;(2006 ,מכאן הספק אם מותר לכפות תוכנית טיפול ושיקום על
מי שתמונת המצב של מחלתו מלמדת שאינו מזיק לאחרים ואפשר לשחררו מאשפוז .ניתן
היה אפוא לחשוב כי יישום תפיסה זו בתחום הטיפול הפסיכיאטרי בכפייה משמעו מדיניות
המתירה אשפוז של חולה נפש נגד רצונו אך ורק אם הוא מסכן אחרים .במילים אחרות ,עצם
הדיון בשאלה של שיקום בכפייה במסגרת צו טיפול בקהילה כחלופה לאשפוז פסיכיאטרי
כפוי ,מעורר תמיהה .חרף זאת חוק טיפול מחדש" :אפשרות של מתן טיפול מרפאתי כפוי
במקום אשפוז בבית החולים ...השארת החולה במסגרת המשפחה והקהילה ושיתופו של
החולה עצמו בטיפול הרפואי והשיקומי" .התיקון השמיני לחוק הטיפול הבהיר כיצד יש
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לממש אפשרות של מתן טיפול מרפאתי כפוי משולב עם שיקום בקהילה כחלופה לאשפוז
כפוי .וועדה פסיכיאטרית מחוזית ,הדנה בעניינו של חולה המאושפז בצו ,מוסמכת להחליט
אם לאשר לו חופשות בכפוף לתנאים שתקבע או אף לשחררו ,ובין התנאים" :תשקול הוועדה
בין השאר את השיקולים אלה :סיכויי שיקומו של החולה והתנאים לשיקום ,ובכלל זה הטיפול
הדרוש לשיקומו" .מדיניות זו לכפיית טיפול ושיקום בקהילה עדיין אינה מיושמת על אף
שקריאה חוזרת במסה על החירות מלמדת שמיל עצמו סייג את עיקרון הנזק וקבע ש"כמעט
אין צורך לומר אולי כי אין אנו מדברים על ילדים או על אנשים צעירים שגילם נמוך מן הגיל
שאותו החוק יכול לקבוע כגיל הבגרות ...על אלה שעדיין נמצאים במצב הדורש שאחרים
ידאגו להם יש להגן מפני מעשיהם שלהם כמו גם מפני פגיעה חיצונית" .כך גם הבהיר רז,
פילוסוף העוסק בתורת המשפט" (Raz, 1986):כדי להיות אוטונומי נדרשת מסוגלות נפשית
לגבש רצון ויכולת להוציאו מהכוח אל הפועל" .מכאן שלדעת מיל כמו לדעת רז ,וזו גם
ההלכה ,בהיעדר מסוגלות לגבש רצון או בהיעדר יכולת שליטה האדם החולה הנאשם אינו
חופשי ולא מתגבש אשם .חובת ועדה פסיכיאטרית מחוזית לשקול בהתאם לתמונת המצב
של המחלה והמסוכנות הנלווית להמיר צו אשפוז לצו טיפול ושיקום בקהילה עד שיאמר:
"רוצה אני" ,משמע יחלים ויהיה מסוגל לרצות .הסברה שלשיקומו של כל חולה נדרש רצון
להשתקם ) (motivationאינה עולה בקנה אחד עם התפיסה הפילוסופית של החירות ואף
לא עם ממצאי מחקרי משפט משווה בתחום בריאות הנפש.יצוין שאף טרם התיקון השמיני
לחוק ,לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית הוקנתה הסמכות להחליט אם לשחרר חולה מהצו
ובאילו תנאים )חוק הטיפול בחולי נפש התשנ"א  ,1991 -סעיף 28ב' להלן חוק הטיפול(.
במסגרת פרשנות רחבה ל"תנאים" הקנה בית המשפט המחוזי לוועדות המחוזיות סמכות
להמיר צו בית המשפט לאשפוז בבית החולים לטיפול מרפאתי בקהילה ,ולא רק לאשר
מתן חופשות במהלך האשפוז או לשחרר ,באמצעות פרשנות תכליתית לחוק )פזרקר יונתן,
 .(2000האומנם רשאית ועדה פסיכיאטרית מחוזית במסגרת הפרשנות הרחבה ל"תנאים"
להמיר את צו האשפוז לצו לטיפול מרפאתי ולהוסיף ולהבהיר שבכלל התנאים גם תוכנית
שיקום בקהילה?

ב– ,1998בעקבות ביקורת שנמתחה על עבודת הוועדות ,הוקמה ועדת מומחים משותפת
למשרד הבריאות ולמשרד המשפטים ,שנועדה לבחון את תפקוד הוועדות הפסיכיאטריות
המחוזיות )נחמני–רוט .(2006 ,הוועדה בראשות עורכת הדין נורית שניט )להלן ועדת שניט(
המליצה ,בין שאר המלצותיה ,לתקן את הוראת סעיף )28ג( לחוק בהתאמה לפסיקה ,כדי
שתהא לוועדה סמכות ל"המרת אשפוז בטיפול מרפאתי כפוי" .כן הציעה הוועדה אף להוסיף
עובד סוציאלי להרכב הוועדה למבוגרים )באואר ,רושקה ,גרינשפון ,חאלד ,ומסטר(2003 ,
במתכונת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לנוער )חוק הטיפול בטיפול נפש התשנ"א–,1991
סעיף 24א'( כדי לאפשר לה לדון בתוכנית שיקום שתפחית את הסיכויים לאשפוז חוזר.

המלצות ועדת שניט עלו בקנה אחד עם עקרונות תורת המשפט הטיפולי ,המקדם שימוש
מוגבר בכלים טיפוליים בתוך המשפט ובאמצעותו והפעלת המשפט לבקרה ולפיקוח על
התמדה בטיפול ולבחינת ההשפעות הטיפוליות והאנטי–טיפוליות של המשפט.

בפועל ,אף שהתברר שלא הייתה מניעה ,ואף הומלץ להוסיף עובד סוציאלי לוועדה המחוזית

כדי להבנות עבור חולה תוכנית שיקום בקהילה ,ואף נאמר מפורשות ש"השר רשאי לקבוע
בתקנות הוראות בדבר העסקתו של חולה בעיסוקים הקשורים בתוכנית ריפוי בעיסוק או
בתוכנית שיקום" )חוק הטיפול בחולי נפש התשנ"א– 1991סעיף  - (36לא נכללה תוכנית
ריפוי בעיסוק או תוכנית שיקום במסגרת האשפוז הכפוי ובחלופות לכפיית האשפוז בקהילה.
יתר על כן ,חרף סמכות הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לקבוע תנאים להמרת צו האשפוז
בצו טיפול מרפאתי ,ואף שניתן היה לגבות תוכנית כזו בבקרה צמודה במסגרת יחידת פיקוח
מסמכות המשפט  -בפועל אפשרות כזו מופעלת רק לחולי נפש שהם גם עברייני מין על
בסיס יחידת פיקוח וקצין פיקוח מכוח חוק הגנה לציבור מפני עברייני מין )חוק הגנה לציבור
מפני עברייני מין התשס"ו– ,2006סעיפים .(2,1

הגדרת תחומי הדיון
יש לזכור שהטיפול בחולי נפש מרצון ובכפייה כפוף לחקיקה ייחודית .תכלית החוק נלמדת
מדברי ההסבר לחוק ומלשון החוק .תכלית חוק הטיפול היא לאפשר" :מתן טיפול מרפאתי
כפוי במקום אשפוז בבית החולים ...במסגרת המשפחה והקהילה .ובשיתופו של החולה עצמו
בטיפול הרפואי והשיקומי שניתן לו" )דברי הכנסת .(1990 ,לשון החוק הסמיכה ,כאמור
לעיל ,את השר לקבוע בתקנות הוראות לשיקום )חוק הטיפול בחולי נפש התשנ"א–,1991
סעיף  (36ומסמיכה את הוועדות המחוזיות לאשר לחולה המאושפז בצו לצאת לחופשות
על פי תנאים שתקבע הוועדה ואף לשחררו ללא תנאי )חוק הטיפול סעיף  .(28הפסיקה
הסמיכה לשחרר חולה מאשפוז בצו ולהמירו בצו לטיפול מרפאתי .הפסיקה נימקה סמכות זו
על בסיס סמכות הוועדה לשחרר את החולה מהצו ללא תנאי ,ולכן ודאי שרשאית לשחררו
בתנאים )פזרקר יונתן .(2000 ,חוק היסוד :כבוד האדם וחירותו הורה שלא לפגוע בחירותו
של כל אדם ,גם חולה הנפש .חוק היסוד קבע" :אין פוגעים בזכויות שלפי חוק–יסוד זה אלא
בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ,שנועד לתכלית ראויה ,ובמידה שאינה עולה על
הנדרש" .כבוד השופט אהרון ברק ,הבהיר" :ה'אדם' שזכותו וחירותו מוגנות בחוק–יסוד:
כבוד האדם וחירותו ,כולל גם את חולה הנפש ...אין לאשפז חולה נפש אשפוז כפוי בבית
חולים אם ניתן לטפל בו ולהגן על שלום הציבור באמצעות טיפול מרפאתי כפוי; ואין לכפות
טיפול אם ניתן להשיגו ללא כפיה .תמיד יש לנקוט אמצעי המגשים את המטרה הראויה,
ושפגיעתו בחולה הנפש היא הקטנה ביותר" )פלונית נגד הפסיכיאטר המחוזי ת"א.(1998 ,
כדי להסיר ספק ,ההיתר לאשפז בכפייה גם חולה נפש שאינו מסוכן לאחרים ואפילו לא
בהכרח את ערך החירות .ואף כאמור לעיל ,הפילוסוף מיל כתב בספרו
ֵ
לעצמו אינו סותר
"על החירות" ) (1859ש"המטרה היחידה אשר למענה אפשר להפעיל כוח בצדק כלפי כל
חבר בקהילה מתורבתת בניגוד לרצונו היא כדי למנוע נזק לאחרים" .הוא החריג חולי נפש
מהעיקרון הפשוט והוסיף ש"אין אנו מדברים בילדים או באנשים צעירים שגילם נמוך מן
הגיל שהחוק יכול לקבוע כגיל הבגרות ...על אלה שעדיין נמצאים במצב הדורש שאחרים
ידאגו להם ,יש להגן מפני מעשיהם שלהם וגם מפני פגיעה חיצונית" .מאחר שלפחות בחלק
מן המקרים החולה המאושפז מצוי במצב שבו עצם השימוש במושג ה"חירות" בהקשרו
החיובי ,המסוגלות לרצות או לבחור אינה רלוונטית במצבו עד כדי שעל אחרים לדאוג
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לצרכיו הבסיסיים ,שכן בלא טיפול רפואי למחלה שהוא לוקה בה ,אין ביכולתו לגבש רצון
וממילא נבצר ממנו החופש לעשות דברים שהיה רוצה לעשות כאדם עצמאי )אוטונומי(.
מאחורי תובנה זו עומדת התפיסה שמחלת נפש בעוצמה פסיכוטית כרוכה במצב של קריסת
כוחות האני עד כדי פגימה ניכרת בכושר השיפוט וביכולת לביקורת המציאות .תובנה זו
עשויה לסייע להבהיר את מורכבות פגיעת המחלה במסוגלות לתפקד כאדם בן חורין .אכן,
בראשיתו חקר מחלות הסכיזופרניה התמקד בהיבטי תפקוד של האני ובהגדרת הפרעות
במודעות עצמית )  .(Anomalies of self–awarenessהפרעות כגון אלה מופיעות בעיקר
בפסיכוזות בספקטרום הסכיזופרניה )(Schizophrenia Spectrum Self–disorders
) .(Grinker & Holzman, 1973עם זאת ,הלכה היא ש"תמיד יש לנקוט אמצעי המגשים
את המטרה הראויה ,ושפגיעתו בחולה הנפש היא הקטנה ביותר" ,לכן פרשנות החוק לטיפול
בחולי נפש בהשראת חוק היסוד ובהתאמה לדברי ההסבר לחוק מחייבת לשקול חלופת
טיפול ושיקום בקהילה בצו במקום או בהמשך להפעלת צו האשפוז הכפוי ,ובכללו גם
אפשרות של שיקום במסגרת האשפוז .לכן היה על השר לקבוע תקנות לשיקום באשפוז )חוק
הטיפול בחולי נפש התשנ"א– ,1991סעיף  .(36לאחר שנחקק חוק שיקום ,משרד הבריאות
מחויב בהמשך לתקנות לשיקום באשפוז )שכאמור טרם תוקנו (...להקמה ולתפעול של
מערך תשתיות שיקום בקהילה על רצף צרכים ואיושן בכוח אדם מקצועי ומיומן ברצף טיפול
ושיקום לאשפוז בכפייה .יתר על כן ,במסגרת החובה לשמור על שלום הציבור )והחולה
בכלל הציבור( הסמיך המחוקק את הפסיכיאטר המחוזי להורות על אשפוזו החוזר של החולה
הנאשם המטופל במסגרת צו טיפול בקהילה אם לא מילא החולה אחר הוראות הצו או מצבו
הורע ,כדי להבטיח את שלום הציבור ואת שלום החולה המטופל מכוח צו ,כאמור .דין הוראה
כזו של הפסיכיאטר המחוזי כדין צו בית המשפט ,לכל דבר ועניין )חוק הטיפול בחולי נפש
התשנ"א  ,1991 -סעיף  15ה'( .נשיא בית המשפט העליון ,השופט אהרון ברק ,הוסיף וחידש
שעל הליך כזה חלה חובת שימוע וייצוג לפני הפסיכיאטר המחוזי )פלונית נגד הפסיכיאטר
המחוזי ת"א .(1998 ,מכאן שהאפשרות המוגדרת בחוק הטיפול להמיר צו אשפוז פסיכיאטרי
בצו טיפול ושיקום בקהילה ,שודרגה לחובה חוקתית ,שהן המחוקק והן הפסיקה פירטו
לפר ֵטי פרטים כיצד על המדינה ועל הממונים על ביצוע החוק לפעול ,ובכלל זה מחויבות
ָ
החוקתית העל חוקית ללוות את תהליך כפיית הטיפול והשיקום על החולה בהעמדת סנגור
יודע דת ודין לייצגו .בין השאר ,תפקיד המשפטן הטיפולי להיכנס לנעלי החולה וללוות את
תהליך הסכמתו ,אף שלא בהכרח מדעת ,לכפיית הטיפול והשיקום כחלופה לצו האשפוז ,עד
שהוא עצמו יאמר" :רוצה אני".

אף שמבחינה מדיקו–לגלית לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית סמכות לקבוע תנאים לשחרור
בר ִמיסיָ ה ,היעדר מערך טיפול ושיקום בקהילה ,המאויש באנשי מקצוע
חולים המצויים ֵ
מתאימים ובבקרה צמודה ביחידת פיקוח מסמכות המשפט  -מעכב וועדות שיקום ֲאזוריות
מלמלא את הוראות החוק והוא מכשול לקידום שיקומם והחלמתם של מאות חולים הלוקים
בחולי נפשי המלווה במסוכנות.

פרשנות החוק

מבחינת פרשנות מילולית קונקרטית ,לשון החוק לטיפול היא" :מוסמכת הוועדה לאשר

לחולה חופשות בתוך תקופת הצו בתנאים שתקבע ,או לשחררו ללא תנאי" )חוק הטיפול
בחולי נפש התשנ"א– ,1991סעיף  28ב'( .הבנת הנקרא כפשוטו  -משמעה כי לוועדה סמכות
לקבוע תנאים לשחרור ,או לַ ֲחלופין  -לשחרר ללא תנאי .עוד נבהיר כי בחוק לטיפול ,בסעיף
שכותרתו זכויות החולה ,נקבע מפורשות שהזכויות לטיפול הן" :בהתאם לתנאים ולהסדרים
הנהוגים במערכת הבריאות" )חוק הטיפול בחולי נפש התשנ"א– ,1991סעיף 35ג'( .כדי
להסיר ספק ,יובהר שהזכויות לטיפול ולשיקום נכללות במסגרת "התנאים וההסדרים"
שבחוק ביטוח בריאות וגם בחוק לשיקום נכי נפש בקהילה .החוק לשיקום חוזר ומבהיר את
התנאים ואת ההסדרים לטיפול ולשיקום בקהילה ,כמפורט בחוק ביטוח בריאות בתוספת
השלישית ,והמופעלים במסגרת חוק שיקום גם בעידן שלאחר החלת הרפורמה בשירותי
בריאות הנפש .הגם ששיקום בקהילה כחלופה לצו אשפוז הוא חלק מסל הזכויות המפורטות
בחוק שיקום נכי נפש בקהילה )חוק שיקום נכי נפש בקהילה התש"ס– ,2000סעיף  ,(1בפועל,
מערך השיקום אינו ערוך לקלוט את אוכלוסיית החולים המאושפזים בצו .כדי להסיר ספק,
נדגיש כי גם בסעיף 6א ו– (2) 7לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,סל שירותי בריאות הנפש,
זכאויות לשיקום נכללות ומוגדרות כחלופה לאשפוז" :טיפולים חלופיים לאשפוז כגון דיור
מוגן ,הוסטלים וכדומה" וכן "טיפול אישי ,משפחתי ,קבוצתי ,מעקב תמיכה אחזקה שיקום
וביקורי בית" )חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד– ,1994תוספת שלישית( .זכויות אלה,
נכללו בחוק ביטוח הבריאות עוד טרם נחקק החוק לשיקום נכי נפש בקהילה )חוק שיקום נכי
נפש בקהילה התש"ס– ,2000סעיפים  .(2,3,14,15ולא ראוי לפרש שחוק שיקום )שמטרתו
לשקוד על שיקומם ועל שילובם של נכי הנפש בקהילה כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית
אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים( נחקק כדי לצמצם את זכויותיהם .מכאן שהחוק
בא לפרש כיצד ליישם ולהנגיש זכויות לשיקום בקהילה; לכן חובה לבחון כיצד לממש
מימוש מיטבי את הזכויות לשיקום חולי הנפש לפי הזכאות המוגדרת בחוק והמחויבת על פי
דין הן מכוח החוק לטיפול ,הן מכוח החוק לביטוח בריאות והן מכוח החוק לשיקום נכי נפש
בקהילה ,וכל אלה בכפוף לחובת המדינה להבטחת שלומו ושלום הציבור.
יתר על כן ,מעבר להיבטים המשפטיים גברה בשנים האחרונות בעולם הרחב ואצל אנשי
מערכת הבריאות המודעות לצורכי החולים ולחובת החברה לממש את זכויות האדם של
חולה הנפש .ע"פ מדד  (Disability Adjusted Life Years) DALYהעוסק בהשפעות
של מצבים שונים על שיעור תמותה ועל מוגבלות ,נמצא כי הפרעות הנפש נמצאות במקום
גבוה )מבחינת שכיחותן באוכלוסייה ,משך התחלואה ורמת המוגבלות( לעומת מחלות
אחרות ) .(Kessler, 2000החברה ברבות ממדינות המערב גורסת שלנפגעי הנפש זכות
להטבות כדי לתת מענה לבעיותיהן ,ובכללן  -חקיקה מתאימה להבטחת מילוי צורכיהם
בטיפול ובשיקום )טלר .(1999 ,אכן בעשור האחרון ) (1991–2000יותר מבעבר נתנה החברה
הישראלית ביטוי ברור למודעותה לצורכי אנשים עם מוגבלויות ככלל ,ולחובה לתת מענה
לצורכי חולי הנפש בפרט ,באמצעות זכויות לטיפול ולשיקום .הכנסת חקקה במהלך "עשור
של זכויות" ) (1991–2000סדרת חוקים המכירה במחויבות החברה בישראל לזכויות חולי
הנפש :החל בחוק החדש לטיפול בחולי נפש התשנ"א– ;1991ועבור להתייחסות ברורה
לחולי הנפשי בכל החוקים המתאימים לזכויות החולים :החוק לביטוח בריאות ,חוק זכויות
החולה ,החוק לשוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות; וכלה בחוק הייחודי לשיקום חולי
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נפש בקהילה התש"ס– .2000מעבר לתהליך הליברליזציה ,הביא עימו העשור האחרון גם
התפתחות נוספת בתחום הפסיכו–פרמקולוגיה שלוותה בהכללת תרופות הדור החדש בסל
התרופות ,וביניהן גם טיפולים ארוכי טווח שמאפשרים טיפול תרופתי אחת לכמה שבועות,
ואין הטיפולים מחייבים אשפוז .המחוקק אף תיקן את החוק לטיפול וקידם את זכות החולים
המטופלים בכפייה לייצוג בפני הוועדה המחוזית לזכות לייצוג על ידי עורך דין ובמימון
המדינה )חוק הטיפול בחולי נפש התשנ"א– ,1991סעיף 29א'(.

למרות האמור לעיל ,מעקב של שני עשורים על יישום חוק הטיפול מלמד על התגברות
מגמת עלייה באשפוז בכפייה בארץ ובעולם ,חרף החידושים בהגנה ההליכית והמהותית ,על
הזכות של חולי נפש לחירות מפני אשפוז בכפייה )מרק.(2014 ,

יש לזכור שתכלית החקיקה בתחום הטיפול בחולי נפש היא לאפשר אשפוז פסיכיאטרי הכרחי
בכפוף לעקרון צמצום ההגבלה למינימום הנדרש  -הכול כדי להבטיח את שלום הציבור,
ועם זאת לשמור על זכותם של חולי הנפש לחירות .חוק הטיפול" :משקף גישה חדשנית,
הבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,באפשרות של מתן טיפול מרפאתי כפוי במקום אשפוז בבית
החולים ...השארת החולה במסגרת המשפחה והקהילה ובשיתופו של החולה עצמו בטיפול
הרפואי והשיקומי" )דברי הכנסת .(1990 ,לעת הזו ,בעידן שלאחר התיקון השמיני לחוק
הטיפול ,חובה לחזור ולבחון אם חוק הטיפול בכריכה אחת עם חוק השיקום מיושמים ככתבם
וכלשונם כדי לצמצם את האשפוז הפסיכיאטרי בכפייה )בכללו האשפוז החוזר( .בשלה העת
ליישם את פרשנות החקיקה בהשראת חוק היסוד :כבוד האדם וחירותו מ– ,1992המחייבת
לאפשר מימוש חלופה לצו אשפוז באמצעות כפיית טיפול ושיקום בקהילה ,אמצעי המגשים
את המטרה הראויה ,לאפשר למתמודד לחיות כאדם חופשי בהקדם האפשרי .ושפגיעתו
מבחינת ההגבלה היא הקטנה ביותר".

בארה"ב ,בממלכה המאוחדת ובמדינות אחרות פרשנות זו ישימה.

תמונת המצב בארצות אחרות

הטריבּוּנָ ל הפסיכיאטרי באוסטרליה מוטלת החובה לבחון אם שחרור
אוסטרליה  -על חברי ִ
חולה מאושפז יש בו כדי לסכן אותו או את זולתו ,ואם המאושפז כשיר לעמוד לדין .אשר
הטריבּוּנָ ל לקבוע אם על המאושפזים להישאר
למאושפזים שזוכו בשל אי–שפיות ,על חברי ִ
באשפוז כפוי ,או שאין עוד סכנה בשחרורם ,וכן  -כיצד ישוחררו .את עניינו של המאושפז
הטריבּוּנָ ל אחת לשישה חודשים .נוסף על כך ,עליהם לבדוק גם
בהליך פלילי יבדקו חברי ִ
על פי בקשה מטעם התובע הכללי ,שירותי בריאות הנפש וגורמים אחרים בעלי עניין .הזמן
המרבי לאשפוז פסיכיאטרי כפוי בהליך פלילי לא יארך מהזמן המרבי שניתן לאסור אדם
בגין אותה עבירה" .בהליך פלילי ,כאשר ניתן צו אשפוז ,נבחן עניינו של המאושפז על ידי
חברי ִ
הטריבּוּנָ ל ) (MENTAL HEALTH TRIBUNALהמורכב מעורכי דין ,מפסיכיאטרים
ומ"אנשים אחרים" המייצגים את הקהילה ,והם ממונים מטעם מושל המדינה .בכינוסים
בין–לאומיים מדווח על התקדמות תהליך הטמעה של תורת המשפט הטיפולי והפעלת בתי
משפט טיפוליים )ווקסלר (2007 ,באוסטרליה .השפעת גישה חדישה זו על היקף כפיית

טיפול ושיקום בקהילה טרם נחקרה במחקר ארוך–טווח.
הממלכה המאוחדת  -בשונה מהחוק הישן ,החוק החדש The Mental Health Act 2007
בה מכוון לצמצם את הפגיעה בחירות ,בין השאר ,באמצעות אפשרות לייצוג משפטי וקבלת
חוות דעת עבור החולה באמצעות רופאים עצמאים ואפשרות לכפות טיפול ושיקום בקהילה.
מצופה שהחוק החדש ימנע אשפוזים כפויים מלכתחילה ויסייע באמצעות כפיית טיפול
ושיקום בקהילה לצמצם אשפוזים חוזרים ,וכך יבטיח טוב יותר את שלום הציבור .תנאי
ראשון להפעלת החוק במתכונתו העכשווית הוא קיום מחלה או הפרעה נפשית חמורה .תנאי
נוסף להרשאה לכפות טיפול הוא קיום תוכנית טיפול העשויה לסייע או למנוע התדרדרות.
החוק עוסק בשני מסלולי הטיפול הכפוי :מנהלי ופלילי .האשפוז הפלילי נעשה מתוקף
צו בית משפט או של ה– .HOME SECRETORYיש צווים שאינם עוצרים או מבטלים את
ההליך הפלילי ,אלא ַמפנים את הנאשם לבית חולים כדי לקבל חוות דעת פסיכיאטרית לבית
המשפט ,ויש צווים המבטלים את ההליך הפלילי ומסיימים אותו בצווי אשפוז או בטיפול
בקהילה .הסמכות להעביר אדם מורשע בהליך פלילי ואסיר ,הנושא את עונשו ,אל בית
חולים נתונה ל– .HOME SECRETORYיש ביקורת תקופתית מדי שישה חודשים ,ויש לחולה
הטריבּוּנָ ל הם משפטנים ,פסיכיאטרים ואנשים
לטריבּוּנָ ל בבקשת שחרור" .חברי ִ
זכות ערעור ִ
הטריבּוּנָ ל
טריבּוּנָ ל אחד"ִ .
ללא השכלה משפטית או פסיכיאטרית .בכל אזור באנגלייה יש ִ
הוא גוף משפטי שמעמדו נחות משל בית משפט .תפקידו המרכזי הוא לבדוק את נחיצות
האשפוז הכפוי ,אך יש בידיו גם סמכויות מפורטות להחליט על השחרור ,והוא גוף פיקוח
לטריבּוּנָ ל
עצמאי .החולה ,בא כוחו או מנַ הל בית החולים שבו מאושפז החולה רשאים לפנות ִ
הטריבּוּנָ ל מנהל שימוע תקופתי גם ללא פנייה אליו )ג'ראיסי ,גרינר,
בכל עת .בכל מקרהִ ,
קוזניצקי ומרגולין .(2006 ,השפעת המודל הרפואי בבקרה משפטית מאפשר טיפול ושיקום
בכפייה בקהילה ,על שמירה נאותה לזכות לחירות והבטחת שלום הציבור ,עדיין לא ברורה.
הזמן הקצר שחלף מתחילת יישום החוק ב– 2008ופערי התקציב בין הרצוי למצוי מלוּווים
במחסור בתשתיות טיפול בקהילה ,ומכאן  -בהיעדר נתונים על שיקום.
ארצות הברית  -חולה שנמצא בלתי שפוי בעת ביצוע העבירה או בלתי כשיר לעמוד לדין
פלילי ,יאושפז בארה"ב על–פי הוראת בית המשפט שדן באישום הפלילי .אשפוז כפוי ראשוני
מסוג זה הוא לפרק–זמן שאינו עולה על  40יום .במהלך האשפוז יש לכנס דיון משפטי נפרד
ולבחון אם מתקיימת עילה משפטית להמשך האשפוז הכפוי של הנאשם.
ברוב המדינות יש חובת ביקורת תקופתית על מצבו הנפשי של החולה כדי לוודא שאין הוא
מוחזק באשפוז מעבר לדרוש .שחרור מאושפז באשפוז כפוי נעשה על פי צו בית המשפט
שהורה על האשפוז ,לאחר דיון שבמהלכו צריך הנאשם להוכיח בראיות ברורות ומשכנעות
כי שחרורו לא יהיה סיכון לאדם אחר או לרכוש .השחרור על פי החלטת בית המשפט אפשר
שיהיה מלא או מותנה בקבלת טיפול ושיקום בקהילה )ג'ראיסי ושות'.(2006 ,
יש לציין כי הזכות לייצוג וזכות החולה לערעור מול חובת ההוכחה של המדינה למסוכנות
במשכּם ,וההליך המשפטי לבקרה -
ממשית של החולה ,כבסיס לצווי האשפוז קצובים ִ
מתקיימים מכוח החוקה בארה"ב ,מראשית שנות ה– 70של המאה העשרים )Appelbaum,
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בשל אכזבה מתוצאת החקיקה החדשה ,שקדמה הזכות לחירות לחולי הנפש ,במחיר עלייה
חדה במספר החולים שזכו ל"אשפוז" בבית הסוהר ,כונתה הרפורמה במדיניות הטיפול בחולי
נפש ובחקיקה בתחום הטיפול בחולי הנפש "כמעט מהפיכה" ) .(Appelbaum, 1994כדי
למנוע תוצא אנטי–טיפולי זה ,התפתחה בארה"ב שיטת בתי משפט לפתרון בעיות ,ובד–בבד
פותח גוף הידע המוּכּר כיום כתורת המשפט הטיפולית .נאשמים חולים או חולים מסוכנים,
המובאים לאישור טיפול מנהלי בכפייה  -מופנים בחלקם לבתי המשפט בארה"ב ,בכפוף
להסכמת בתי המשפט לטפל בחולי נפש .בתי משפט אלה פועלים כפותרי בעיות ומשפרים
את תוצא פעילות מערכת השפיטה עבור הקורבנות ,החולים ,המשפחה והקהילה .בשנת
 1989נפתח בפלורידה בית המשפט הראשון לטיפול במתמכרים .כדי לטפל בבעיית חולים
הסובלים מהתמכרות לחומרים אסורים ,והם גם עבריינים חוזרים )רצידיוויסטים( ,הציע להם
בית–המשפט להשתלב בתוכניות גמילה ארוכות–טווח בפיקוחו ,כחלופת מאסר .המשתתפים
בתוכנית זכו לפיקוח צמוד של השופט ,המתגמל או המעניש במקרה הצורך ,לאורך תהליך
השיקום .כך גם לגבי חולי נפש המעורבים בפעילות פלילית .במחקר נקבע שמשתתפי
התוכנית נטו פחות לחזור למעגל הפשיעה .לאור התוצאות הללו פועלים כיום מספר רב של
בתי משפט לטיפול ברחבי ארה"ב )ווקסלר .(2007

סטטוּטוֹרי בדומה לשיטת הפעולה באוסטרליה .במצבי
טריבּוּנָ ל ָ
ניו זילנד  -פועל בה ִ
הטריבּוּנָ ל ,המורכב מעורכי דין,
אשפוז בצו בוחנים את עניינו של החולה המאושפז חברי ִ
מפסיכיאטרים ומ"אנשים אחרים" המייצגים את הקהילה ,והממונים מטעם מושל המדינה .על
הטריבּוּנָ ל לקבוע אם על החולה להישאר באשפוז כפוי ,או שאין עוד סכנה בשחרורו.
חברי ִ
הטריבּוּנָ לים
הטריבּוּנָ ל אחת לשישה חודשיםִ .
את עניינו של המאושפז בצו בודקים חברי ִ
פועלים ברוח תורת המשפט הטיפולי; הם נוהגים לתמוך בחולה ,לשבח את התקדמותו
ולעיתים לייעץ למטפלים .בשלב זה טרם הסתיים מחקר המראה שינוי תוצא בפועל ,הודות
הטריבּוּנָ לים בניו זילנד:
לקידום גישה חדשנית זו על ידי ִ

"The New Zealand Mental Health Review Tribunal states that therapeutic intentions
guide its decision–making process. The review body reports that it endeavours to
make positive comments and promote therapeutic relationships...here was ample
evidence of the desired pro–therapeutic intent. Furthermore, we found evidence of
other therapeutic approaches involving the incorporation of consumers' perspectives,
the Tribunal's giving of advice and the Tribunal actively challenging some professional
participants' decisions regarding treatment. Our research indicates some constructive
aspects of the New Zealand review process based on the Tribunal's commitment to
therapeutic processes. There remains a lack of evaluative research to determine the
benefit of the good intentions initiated by the Review Tribunal" (Diesfeld & McKenna,
2006).

קנדה  -סמכויות האשפוז הפסיכיאטרי הפלילי הוקנו בה לוועדות ביקורת ,הדנות כיצד
להתייחס לנאשמים שבית המשפט קבע שאינם כשירים לעמוד לדין מחמת מחלת נפש ,או

שהיו בלתי שפויים בעת ביצוע העבירה .הוועדה דנה לא יאוחר מ– 45ימים )במקרים חריגים
 90ימים( מיום מתן החלטת בית המשפט בעניין .בשונה מישראל ,סמכות הוועדה מקבילה
לבית המשפט .בהיעדר סכנה ממשית לציבור ,הנאשם ישוחרר ללא סייג או הגבלה .החוק
הקנדי מאפשר להורות על טיפול ועל שיקום בכפייה בקהילה וגם במסגרת סגורה .בוועדות
הביקורת בקנדה חמישה חברים ,ולפחות אחד מהם הוא פסיכיאטר .ביקורת תקופתית מבקרים
אנשי הוועדה אחת ל– 12חודשים ,או בכל עת לפי בקשתו של אחד הצדדים )ג'ראיסי ושות',
 .(2006בקנדה נקבעה בחוק העונשין תקופת גג לאשפוז כפוי של נאשם ,שאינו כשיר לעמוד
לדין בהליכים פליליים .בחלוף תקופת הגג ,ואם עדיין הנאשם מסוכן ,אפשר לאשפזו בבית
חולים על–פי החקיקה האזרחית )פלוני נגד הוועדה הפסיכיאטרית.(2002 ,

תמונת המצב בישראל
בעידן שלאחר התיקון החמישי לחוק הטיפול ,החולה מיוצג ומובא לפני הוועדות בתדירות
גבוהה ,וניתנת לו הזדמנות הוגנת לטעון לפני הוועדה נגד אשפוזו בכפייה .ממצאים ראשונים
של מחקר מעקב יישום פעילות הייצוג המשפטי חשפו שסיכוייו של חולה מיוצג להשתחרר
מאשפוז כפוי טובים יותר ,והייצוג אכן מביא לקיצור משך האשפוז בכפייה )נחמני ,מלמד,
בהכרח מקדם תובנה למחלה ומחויבות
ֵ
רובינשטיין ואליצור .(2003 ,דע עקא ,עצם הייצוג לא
להתמדה בטיפול .מחקר יישומי ארוך–טווח חשף מגמת עלייה בהיקף ובשיעור של האשפוז
הפסיכיאטרי בכפייה וגם האשפוז החוזר בכפייה.
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למרות התפשטות גוף הידע של תורת המשפט הטיפולי והתפיסה המוצגת ,רוב הסנגורים
המייצגים חולים בוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות עדיין מתמקדים בטיעוניהם אך ורק
בהגנה פרוצדוראלית על הזכות לחירות )רסקין ,טייטלבאום וזיסלין .(2005 ,הוועדות
הפסיכיאטריות עצמן נוטות לצמצם את הדיון לתפקידן הפורמלי הקונקרטי וממעטות
להתנות את השחרור מהאשפוז בכפיית תוכנית שיקום בקהילה )היינו ,הן משחררות בלא
תנאי של הסדרת "טיפולים חלופיים לאשפוז ,כגון דיור מוגן הוסטלים וכדומה" או "טיפול
אישי ,משפחתי ,קבוצתי ,מעקב תמיכה אחזקה שיקום וביקורי בית" )חוק ביטוח בריאות
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ממלכתי התשנ"ד  ,1994 -תוספת שלישית(.

תמונת המצב היא שמאות חולים ,שמצבם מוגדר נכי נפש ,אינם מקבלים מענה
הולם בהתאם לצורכיהם ,והם ממשיכים להיות מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים
בר ִמ יסיָ ה ] הפוגה של סימפטומים של מחלה[
ללא צורך קליני )גם כאשר מצויים ֵ
תרופתית( בהיעדר מענה הולם לצורכיהם בקהילה .נכי נפש רבים נאלצים להמשיך
להתגורר בבתי חולים פסיכיאטריים הגם שמבחינת מצבם הקליני אפשר לטפל בהם
אמבולטורית ולשקמם בקהילה ,בסביבה מגבילה פחות ממחלקות האשפוז וביחס
עלות תועלת טוב יותר מבחינה חברתית כלכלית ,באופן שסך התועלת המצרפית
בחברה יגדל.

התוצאה היא שהחולים הללו נשארים ללא מסגרת שיקומית למרות הבעיות הקשות
הכרוכות בכך ,לרבות אשפוזים חוזרים בבתי חולים פסיכיאטריים ,תוך פגיעה קשה
בחירותם ולעיתים לאחר שסיכנו את עצמם או פגעו בזולתם.

העלייה המתוארת לעיל בשיעור הקבלות לאשפוז כפוי בצו במהלך השנים האחרונות -
עשויה הייתה להיבלם לו הייתה ההישענות על צווי טיפול מרפאתיים משולבים בתוכניות
שיקום בקהילה רוֹוחת יותר ,בהתאמה ייחודית למצבו של כל חולה .ד"ר מרגולין ,בעבר
המחוזי–אזורי למחוז תל אביב ,סבר שעיקר הבעיה המשתקפת בעליית שיעור
ֲ
הפסיכיאטר
האשפוז בכפייה היא היעדר תשתית מספקת של מסגרות לטיפול ולשיקום בקהילה" :ניתן
כמובן להימנע מלכתחילה מהאשפוז הכפוי ומהצורך בייצוג החולים לו היו שירותים
קהילתיים זמינים עבור חולי הנפש באופן שיאפשר טיפול נפשי יעיל אשר ייתר את הצורך
באשפוז כפוי .המצב בפועל הוא שרבים מהחולים הזקוקים לאשפוז אינם יכולים לקבל טיפול
בקהילה ,ואילו שירותי הטיפול הקהילתיים אינם זמינים עבור אותם חולים שהיו יכולים
להפיק ממנו תועלת" )מרגולין ,אברמוביץ ,וויצטום .(2005 ,למרות ההסתייגות שמציינים
מרגולין ושות' ,ההכרה החוקית בצרכים הייחודיים של חולי הנפש באמצעות חקיקת חוק
שיקום נכי נפש בקהילה ִאפשרה לרבים מהם לקבל סיוע בתחומי התעסוקה והדיור ,להשלים
השכלה וליהנות מתרבות הפנאי והגדילה את מספר המשתקמים בקהילה פי אחד וחצי בין
השנתיים שלפני חקיקת חוק השיקום לשנתיים שלאחר חקיקת החוק )מ– 6,257משתקמים
ל– .(9,905עם זאת ,לגבי החולים הקשים והמסוכנים ,המצב קשה ומעורר דאגה .מצד אחד,
רוב המחלקות הסגורות ממוקמות במוסדות אשפוז נפרדים ממערכת הבריאות הכללית
ומאשפזות שוב ושוב ,גם מכוח צו בית משפט ,את אותם חולים ,ללא תוצא מקדם בריאות.
ומצד אחר" :שירותי הטיפול הקהילתיים אינם זמינים עבור אותם חולים שהיו יכולים להפיק
מהם תועלת" .בפועל ,טרם נכלל עובד סוציאלי כחבר בוועדה הפסיכיאטרית המחוזית,
ומערך השיקום לא הורחב בהתאמה לצרכי החולים המאושפזים מכוח צו כמו גם בהתאמה
לנדרש על מנת להבטיח את שלום הציבור .ראוי לציין שאפשרות של היעדר הכנה מספקת
לקליטת החולים המשתחררים לקהילה נצפתה מראש .ארגון הבריאות העולמי טרח להתריע
על סגירת מוסדות אשפוז ושחרור אנשים לקהילה ,מבלי שהוכנה תשתית מתאימה לקליטתם
ושיקומם בקהילה:

“…The transition from a predominantly hospital–based service to a
predominantly community–based service cannot be accomplished simply
by closing the psychiatric institutions: appropriate alternative structures
must be provided…”(WHO, 2001).
החקיקה החדשה והתיקון לחוק ביטוח הבריאות )בריאות הנפש( חיברו" :עקרונות של צדק,
שוויון ועזרה הדדית" עם מסורת ישראל המקיימת "וחי אחיך עימך" .למרות זאת עדיין
הפער בין המודעות החברתית לצורכי הנכים המוגבלים נפשית והמוצהר בתכלית החקיקה,
לבין מימוש זכויות חולי הנפש בפועל ,גדול .על אף הגישה הליברלית והמדיניות המוצהרת
להעדפת טיפול בקהילה ,שיעור האשפוז בכפייה מתוך כל האשפוזים בישראל מצוי כאמור
במגמת עלייה .קבוצת החולים המאושפזים בכפייה בולטת יותר בשיעור האשפוזים החוזרים,
והיא כרבע מכל החולים המאושפזים בשירות הפסיכיאטרי )"בריאות הנפש בישראל",
השנתון הסטטיסטי .(2004 ,באופן פרדוקסלי אנו עדים גם לעלייה בשיעור האשפוז החוזר
בהתאם לעלייה במימוש זכות הייצוג על ידי עורך דין בוועדה הפסיכיאטרית המחוזית
)רסקין ושות'.(2005 ,
האם החוק הכתוב והפסיקה ,המיועדים לצמצם את היקף הפגיעה בזכות לחירות של
המאושפזים בכפייה ,החולים הקשים והמסוכנים ,האם הם בבחינת "הלכה ואין מורין כן"?
המעקב שנעשה בשירותי בריאות הנפש בישראל מלמד ,שקרוב לשני שלישים מן המטופלים
בכפייה בקהילה התאשפזו בתוך ארבע שנים )"בריאות הנפש בישראל" ,השנתון הסטטיסטי,
 .(2001המסקנה המתבקשת היא שבהיעדר כפייה ופיקוח על תוכניות לטיפול ולשיקום
בקהילה ,רבים מהחולים מפסיקים את הטיפול .היעדר ההתמדה בתוכניות הטיפול והשיקום,
היעדר רצף וכוללניות בטיפול ושיקום  -תוצאתם החרפת המחלה ,לעיתים עד כדי סיכון
לחולה ולזולת.
הנתונים שהצגנו מראים פער בין תכלית החוק לבין יישומו .הגם שאין בכך נחמה ,נציין
שעל אף ההתפתחות הרבה בבתי המשפט הטיפוליים ,התמונה דומה גם בארה"ב .במחקר של
ולנסטיין וחבריו נמצא שקרוב ל– 60%מהחולים הסובלים מסכיזופרניה מפסיקים את הטיפול
התרופתי בתוך ארבע שנים מתחילת הטיפול )Valenstein, Ganoczy, McCarthy,
 .(Myra–Kim, Lee, & Blow, 2006האכזבה מהציפייה לליברליזציה במדיניות הטיפול
בחולי הנפש ותוצאות יישומה בפועל עולות גם מספרו אפפלבוים ,בעבר יו"ר האיגוד
הפסיכיאטרים האמריקאי ,המגדיר את החקיקה החדשה כ"כמעט מהפיכה" )Appelbaum,
 ,(1994ולא מהפיכה ממש .להערכתו מדובר בהצהרה על שינוי מדיניות ,ולא מהפיכה.

תורת המשפט הטיפולי  -כלי לתהליך קבלת החלטות בוועדה פסיכיאטרית מחוזית
בשני העשורים האחרונים מתפתחת גישה של משפטנות טיפולית ,והיא תופסת מקום של
זרם מרכזי ומוביל בארה"ב ואף מתפשטת למדינות רבות אחרות .גישה זו משלבת עקרונות
טוּטוֹריות( הדנים בעניינם
ִ
סט
ובטריבּוּנָ לים )ועדות ָ
ִ
ותפיסה טיפוליים במערכת המשפטית
של חולי הנפש .מדובר ב"גישה בין–תחומית המבוססת על ההנחה כי המשפט הוא כוח
91

92

חברתי שיש לו השפעה בלתי נמנעת על הבריאות הנפשית ועל התפקוד הפסיכולוגי של
מי שעליהם הוא חל .השלכות שליליות וחיוביות אלה יילמדו תוך שימוש בכלים של
מדעי ההתנהגות ועם שיקולי צדק וערכים נורמטיביים רלוונטיים אחרים .המשפט יעבור
רפורמות שימזערו תוצאות אנטי–טיפוליות ויקדמו תוצאות טיפוליות" )אלברשטיין.(2007 ,
"בבסיסה של הגישה מונחת ההנחה שהחוק כמכשיר חברתי השואף לקדם בריאות נפשית
צריך להימנע עד כמה שניתן ,מאכיפת צעדים שתוצאתם הינה בלתי טיפולית ,תוך שמירה
על מטרות נוספות שנועד החוק לקדם ,לטובת רווחת הפרט ובריאותו .גישת תורת המשפט
הטיפולית ,שלא כמו המודל הרפואי ,אינה שמה בצד ערכים אחרים )כמו הזכות לחירות,
הזכות לכבוד ,וזכויות וערכים מוגנים אחרים( לטובת ערכים טיפוליים .עם זאת ,שואפת
גישה זאת להגביר באמצעות החוק את החלקים הטיפוליים ולצמצם את השפעתם של
החלקים הבלתי טיפוליים" )טויב.(2007 ,

המשפטן ,אסף טויב ,מציין שיש הרואים בגישה זו גישת ביניים ,תנועה שמובילים אותה
אנשי מקצוע מתחום המשפט ,הרואים במשפט המדגיש עקרונות טיפול ודרך לקדם את
בריאותו הנפשית של מטופל תוך שמירה מרבית על חירותו ועל עצמאותו ,ולא תורה חדשה
)טויב .(2007 ,אפלבאום ,פסיכיאטר מוביל בתחום הפסיכיאטרייה המשפטית ,רואה אף
הוא גישה זו כמבקשת ללמוד כיצד להפוך את החוק לטיפולי יותר ,ולא תורה בפני עצמה
) .(Appelbaum,1994ככלל ,תורת המשפט הטיפולי עוסקת בתפקידו של המשפט כמקדם סדר
חברתי "סוכן טיפול" המקדם בריאות .ההתבוננות והמחקר ממוקדים בבחינת חוק מסוים
או הליך משפטי ,כשהוא לעצמו ולהשפעתו על ה"שחקנים" )ובכללם גם השופטים ועורכי
הדין(  -האם הוא טיפול המקדם בריאות או ש"אינו טיפולי" ).(Wexler & Vinick, 1996
מטרת הגישה )שהיא מטבע הדברים רב–תחומית :משפט ,פילוסופיה ,פסיכולוגיה ,עבודה
סוציאלית ,בריאות הציבור ופסיכיאטריה( היא ,מחד גיסא ,לצמצם ככל האפשר השפעה
בלתי טיפולית מיישום החוק על החברה ועל הפרטים המעורבים בהליך המשפטי ,ומאידך
גיסא  -להגדיל את תוצא )אפקט( המרפא בתהליך יישום החקיקה .הנחת היסוד היא שהחוק
הוא מכשיר חברתי ,וככזה ,תפקידו לקדם בריאות ,לענייננו ,בריאות נפשית .מצבים שבהם
נוצרת התנגשות בין ערכים )הדילמה המשולשת כלשון השופט ברק( ,מסייעת תורת המשפט
הטיפולי לקיים דיון בסוגיה.

עצם קיומה של הסמכות להמרת צו לאשפוז כפוי בצו לטיפול ולשיקום בקהילה ,על פי
פרשנות הפסיקה המנחה ובהסתכלות דרך עדשה של תורת המשפט הטיפולי  -מחייבת לכנס
דיון באפשרות זו בכל מוטב של ועדה פסיכיאטרית מחוזית )פלונית נגד היועץ המשפטי
לממשלה .(1992 ,מבנה הוועדה הפסיכיאטרית המוצע מטעם ועדת שניט )מינוי חבר עובד
סוציאלי( שהבכיר בחבריה הוא המשפטן ,והחולה מיוצג בדיוני הוועדה על ידי עורך דין,
כמתחייב מתיקון  29תשס"ד  3לחוק לטיפול )החוק לטיפול בחולי נפש התשנ"א ,1991 -
סעיף 29א'() ,שהתקבל בעקבות המלצות ועדת שניט( מקדם את האפשרות לממש את תכלית
החוק וליישמו לאור תורת המשפט הטיפולי ,כך גם מקודמת הוועדה למעמד "פותרת בעיות"
ו"סוכנת" לרווחת הפרט ולבריאותו.

התיקון השמיני לחוק הטיפול בגישת תורת המשפט הטיפולי  -ישימותו בוועדה
כאמור ,בבסיסה של תורת המשפט הטיפולי מונחת ההנחה שהחוק ,כמכשיר חברתי ,שואף
לקדם בריאות נפשית ,וצריך להימנע ,כמה שאפשר ,מאכיפת צעדים שתוצאתם היא בלתי
טיפולית; הכול תוך שמירה על מטרות אחרות שנועד החוק לקדם לטובת רווחת הפרט
ובריאותו .גישת המשפטנות הטיפולית שואפת להגביר באמצעות החוק את הרכיבים
הטיפוליים ולצמצם את השפעתם של הרכיבים הבלתי טיפוליים .הדרך לצמצם את השפעתו
הבלתי טיפולית של האשפוז הכפוי היא באמצעות צמצום השימוש בהגנת היעדר השפיות,
ככל שאפשר ,לטובת תפיסתו של הפרט כבעל תובנה וכאחראי למעשיו .לכן ,הקשבה
לתפיסת החולה את המציאות והתייחסות לרמת תובנתו למחלתו ,תוך שיתופו בתהליך
בחירת הטיפול הנפשי ותוכנית השיקום שלו וקבלת הסכמתו  -ולו בכפייה  -בהמשׂגה
של "כפייה בהסכמה" שמשמעותה נכונות לא לבקש לערער על החלטת הוועדה שמטרתה
להשיב לחולה את מסוגלותו להיות חופשי במסגרת תומכת על פי צרכיו בקהילה  -יאפשרו
להעלות את מרכיב הטיפוליות בהליך ולשפר את סיכויי ההחלמה לקידום הבריאות.
לעניין עבודת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית ,הן מהצדק ומפורשות מחובת הייצוג שקבע
המחוקק מתחייבת הקשבה בלב שלם ובנפש חפצה לחולה ,לנציגיו ,לבני משפחתו ולטוענים
בפני הוועדה ,כדי לבחון בדיון בוועדה הפסיכיאטרית המחוזית כיצד יש "לנקוט אמצעי
המגשים את המטרה הראויה ,ושפגיעתו בחולה הנפש היא הקטנה ביותר" )פלונית נגד
הפסיכיאטר המחוזי ת"א (1997 ,ולקדם אפשרות לטיפול מרפאתי כפוי במסגרת המשפחה
והקהילה ובשיתופו של החולה עצמו בטיפול הרפואי והשיקומי שיינתן לו במקום אשפוז
)דברי הכנסת.(1990 ,
אף שלפי פרשנות קונקרטית מצומצמת ללשון החוק ,הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית היא
סטטוּטוֹרית ,שתפקידה פורמלית )חוק לטיפול בחולי נפש התשנ"א  ,1991 -סעיף
ועדה ָ
" (28רק" לבדוק את החולה ,לדון במצבו ולהחליט אם לאשר לו חופשות או לשחררו
מהאשפוז ,הרי גישת תורת המשפט הטיפולי מכוונת לדיון בראייה רחבה ובאווירה מקדמת
בריאות ,מעבר לאותה הגדרת יעד מצומצמת .התיקון השמיני לחוק הטיפול אכן מכוון
לגישה טיפולית משקמת ומאפשר לוועדה לחייב את המנהל להגיש תוכנית שיקום כדי
לבחון ולשקול את התאמתה ואת ישימותה במסגרת התנאים לשחרור לצו טיפול מרפאתי
או לשחרור מצו טיפול" .בדיון לפי סעיף זה תשקול הוועדה בין היתר את השיקולים האלה:
סיכויי שיקומו של החולה והתנאים לשיקום ,ובכלל זה הטיפול הדרוש לשיקומו והפרוגנוזה
לגביו ,נסיבות העבירה שבשלה ניתן צו האשפוז או הטיפול המרפאתי ,עברו הפלילי של
החולה ומשך הזמן שחלף מאז תחילת האשפוז או הטיפול המרפאתי" )חוק לטיפול בחולי
נפש התשנ"א  ,1991 -סעיף  28ב )ב .(2דיון באווירה טיפולית עשוי לאפשר את מימוש
תכלית החוק ולקדם את הבטחת זכויות החולה .מהניסיון לעיתים ,כאשר הדיון עם החולה
ומשפחתו מתקיים באווירה פתוחה ,נחשפים )מעבר לבירור עובדתי של רמת הסיכון בהתאם
לתמונת המצב ,מהלך המחלה ונסיבות התפרצותה( גם גורמי החמרה לסבל ולנזק לחולה
ולאחרים .האווירה הטיפולית מאפשרת אפוא גם איתור רחב יותר של תקלות אפשריות
והערכת סיכונים באיכות טובה יותר .שיתוף החולה ומשפחתו )במקרים שבהם עוסק התיקון
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השמיני מדובר בד"כ בבני משפחה שהם או מי מהם ,או יקיריהם נמנים עם נפגעי מעשה
העבירה שבהם נאשם החולה( בתהליך מאפשר להגדיר תנאים מתאימים לניהול בהסכמה
של הטיפול והשיקום ,על סיכוניהם; הכפייה לכשנדרשת תהא במתכונת של "כפייה מרצון"
או מסוגלות לרצון בתהליך החלמה בחלק מהמקרים ,או בגדר ברירת מחדל באחרים .סנֵ גור
המגן על זכויות החולה מחויב על פי גישת תורת המשפט הטיפולי גם לרווחתו ולבריאותו
של החולה ולחירותו המובטחת מעצם היותו בתהליך החלמה ושיקום ,המוציא אותו מחשש
מסוכנוּת לעצמו או לזולת )ולא אך ורק לממש את רצונו הממוקד בחירות ומיד ,במחיר
"משכון" חירותו בעתיד( .לפיכך יקל על הסנֵ גור הנוקט גישת המשפטנות הטיפולית לייצג
את החולה כדי לקדם המרת צו אשפוז לצו לטיפול ושיקום בקהילה בהסכמה.

עוד נוסיף ונציין שראוי ,לסיים את תהליך התקנת תקנות השר לפי סעיף 36
לחוק לטיפול העוסק בתעסוקה במסגרת ריפוי בעיסוק ובתוכניות שיקום לחולים
המאושפזים בצו .בחינת מימוש תוכנית כזו בבמסגרת אשפוז במחלקות שיקום יקל
על הוועדה לבחון חלופה מתאימה להמשך שיקום בקהילה .כאמור לעיל ,תנאי
הכרחי למימוש מגוון חלופות לאשפוז בטיפול בקהילה ,לשיקום במסגרת "מקלט
בעיר" חלופה ראויה לאשפוז ב"עיר מקלט"  -הוא הבניית מערך פיקוח ואכיפה של
הטיפול והשיקום כדי להבטיח את שלום החולה והציבור.

הטמעת תורת המשפט הטיפולי בישראל

במהלך מאי  2007התקיים הכינוס הישראלי הראשון בנושא תורת המשפט הטיפולי ,שערכה
פרופ' מיכל אלברשטיין מבית הספר למשפטים באוניברסיטת בר–אילן .בכינוס תיאר
עו"ד שמואל ליאור את עורך הדין הטיפולי כ"בעל תפיסה אתית רחבה והבנה מעמיקה
הן של תהליכים ומצבים והן של נפש האדם ,פתוח לשתף פעולה לטובת לקוחותיו עם
מומחים מדיסציפלינות אחרות" .ליאור הוסיף וציין כי "להבדיל מהשופט המוכר בשיטתנו
האדוורסרית,אשר קובע מה הן העובדות ,מחיל את החוק מפרש ופוסק ,השופט הטיפולי
מתפקד מתוך אוריינטציה של אכפתיות במטרה להביא לפתרון משבר במשפחה ...השופט
הטיפולי מתנהל ממקום של הבנת נפש האדם והעמדת צרכיו במרכז" )ליאור.(2007 ,
עורכת הדין ד"ר נטע זיו ,ממייסדות ארגון "בזכות המרכז לזכויות אדם של אנשים עם
מוגבלות בישראל" ,הבהירה בכינוס כי היא רואה במשפטנות טיפולית" :מעבר מאתיקה של
צדק לאתיקה של דאגה" )זיו .(2007 ,חשוב לציין כי גם נשיא בית המשפט העליון בדימוס,
השופט ברק ,חידד והבהיר את הצורך במענה משפטני–טיפולי הן על ידי המשפטן והן על ידי
ההכרח לשלב רפואה ומשפט יחדיו כמערכות מתערבות
ֵ
הרופא ,כל איש מקצוע בנפרד ,עם
במצב המורכב של הטיפול בכפייה" .האשפוז הכפוי והטיפול הכפוי פוגעים בחירותו של
הנאשם–חולה–הנפש .בהתקיים התנאים לכך ,אין מנוס מפגיעה זו .קיום התנאים המאפשרים
לפגוע בחירותו של חולה הנפש–הנאשם נתון לעתים קרובות לשיקול דעת .עניין לנו באיזון
עדין בין מטרות )חירות ,טיפול מניעה( שלרוב מצויות בהתנגשות פנימית .הגנה ראויה על
החירות מחייבת גיבושן של אמות מידה ראויות להפעלת הסמכות .חלקן של אמות מידה
אלה הוא דיוני ,ובהן כפיפות לכללי הצדק הטבעי; חלקן של אמות מידה אלה הוא מהותי,

ובהן הגבלה על היקף השיקולים שאפשר להביא בחשבון .אמות המידה המהותיות משקפות
את האיזון הראוי בין המטרות הרלוונטיות .הן אינן מתמקדות אך באחת המטרות בלבד.
אמות מידה אלה הן באופיין בעלות אופי נורמטיבי .הן מגבילות את הרופא ואת השופט גם
יחד .הן מחייבות את הרופא לשקול שיקולים שאינם רק רפואיים; הן מחייבות את השופט
לשקול שיקולים רפואיים" )פלונית נגד הפסיכיאטר המחוזי ת"א .(1997 ,לדעת השופט
ברק ,לגבי כל חולה וחולה שמצבו מחייב טיפול בכפייה ,חובה לעשות לצמצום הכפייה
בטיפול" :תמיד יש לנקוט אמצעי המגשים את המטרה הראויה ,ושפגיעתו בחולה הנפש
היא הקטנה ביותר" .הגדרה זו מחייבת ללוות את הטיפול ואת השיקום בכפייה בבקרה
ובפיקוח משפטני טיפולי כדי למזער את הפגיעה בחולה ולהבטיח" :איזון עדין בין מטרות
)חירות ,טיפול מניעה( שלרוב מצויות בהתנגשות פנימית" .בחלק מהמקרים מילוי המשימה
אפשרי אך ורק באמצעות פתרונות יצירתיים המשלבים רפואה מונעת ומשפטנות טיפולית
)טויב ,(2007 ,תפיסה המקבלת ביטוי בעשור האחרון בתורת המשפט הטיפולית המשלבת
גישת 'חוק מונע' וידע רב–תחומי ממדעי ההתנהגות ) .(Daicoff, 1999דוגמה להפעלת גישה
משפטנית טיפולית בוועדה פסיכיאטרית מחוזית מצאנו בירושלים ,אצל המשפטן הבכיר
והוותיק עו"ד צבי לוין ,היועץ המשפטי לשעבר במשרד הבריאות ,ואצל הפסיכיאטר הבכיר
ד"ר משה איז'ק .הם נהגו לקיים עם חולים המגיעים לוועדה והמצויים במצבי הפוגה דו–
שיח על מצבי סיכון עתידיים ולהפציר בהם ל"הסכים לטיפול בכפייה" ,תוך שהם מבהירים
לחולים שאין לשלול שמצבם מחייב כפייה או קרוב למצב המחייב כפייה בגין סבירות גבוהה
לסיכון עצמם וזולתם .במצבים אלה מסכימים החולים בדרך כלל לעצת סנגוריהם באשר
ל"כפייה בהסכמה" ,לתקופה קצרה ומוגבלת מראש בזמן .נראה שניתן לתאר את תמונת
התהליך המתנהל בוועדה הנוקטת גישה כזו ,במתכונת של מעין הליך "פישור–גישור".
תמיכה מסוימת לפרשנות היישומית של צבי לוין ומשה איז'ק המאפשרת "הסכמה לכפייה",
מעין כפיה "שסופה ברצון" בהיעדר יכולת למתן הסכמה ,מצויה לכאורה בלשון חוק זכויות
החולה" .קיים יסוד סביר להניח שלאחר מתן הטיפול הרפואי ייתן המטופל את הסכמתו
למפרע" )חוק זכויות החולה התשנ"ו  ,1996 -סעיף  .(15על אחת כמה וכמה משנתנה
"הסכמה" "לטיפול בכפייה" ,הגם שלא מבחירה חופשית; אולם החולה היה מיוצג על ידי
עורך דין המוודא שההסדר תואם לאינטרסים שלו.
לסיום ,נבהיר שהעמדה שצוטטה במבוא למאמר מכתביו של הפילוסוף ג'ון סטיוארט מיל
בספרו "על החירות" ) (1859המבהירה ש"המטרה היחידה אשר למענה אפשר להפעיל כוח
בצדק כלפי כל חבר בקהילה מתורבתת בניגוד לרצונו היא כדי למנוע נזק לאחרים"  -אינה
בהכרח עם התניה של שחרור מאשפוז כפוי של חולה נפש במחויבות למסגרת
ֵ
מתנגשת
של שיקום בקהילה .להפך ,ג'ון סטיוארט מיל עצמו לאחר שהציג את עקרון הנזק כתנאי
הכרחי )ומספיק( לפגיעה בחירות האדםִ ,סייֵג את דבריו והוסיף ש"אין אנו מדברים על
ֵ
ילדים ,או על אנשים צעירים שגילם נמוך מן הגיל שאותו החוק יכול לקבוע כגיל הבגרות...
על אלה שעדיין נמצאים במצב הדורש שאחרים ידאגו להם" .מכאן שהבאת מיל כתנא
דמסייע לטענה ש"למדינה אסור בשום מקרה לכפות על הפרט טיפול רפואי בניגוד לרצונו,
כאשר הפרט מסכן עצמו ולא אחרים" בשל היכולת הצפונה )פוטנציאל( לפגוע באוטונומיה
ובזכויות של הפרט ,היא שגויה מיסודה .אכן ,במאי  2012פסק בית המשפט העליון ,שאין
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נדרשת רמת הסתברות גבוהה למסוכנות כדי להשתכנע בצורך לאשפז בכפייה .כמו כן
פסק בית המשפט שוועדה פסיכיאטרית רשאית להאריך אשפוז כפוי של אדם שאושפז
בשל מסוכנות גם בהיעדר מסוכנות מיידית ,מכוח עילות המצדיקות אשפוז שאינו מיידי.
השופטים גם הבהירו שאפשר להמשיך ולכפות אשפוז עד שהחולה יסכים לתוכנית שיקום
במסגרת הוסטל מתאימה בקהילה .ב– 2015התיקון השמיני לחוק הטיפול מסמיך את
הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית הדנה בעניינו של חולה המאושפז בצו להחליט אם לאשר
לו חופשות בכפוף לתנאים שתקבע או אף לשחררו ובין התנאים" :תשקול הוועדה בין השאר
את השיקולים האלה :סיכויי שיקומו של החולה והתנאים לשיקום ,ובכלל זה הטיפול הדרוש
לשיקומו".

דיון

להערכתי ,טרם הופנמו דיין בחברה הישראלית ואצל אנשי המקצוע בתחומי הרפואה
החריפה ובתחום השיקום ,לרבות המשפטנים והאחראים לתקצוב מערך השיקום )הצעת
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשס"א– - (2000האפשרות והחובה להפעלה
כוללנית של החוק החדש לטיפול בהתאם לחוק ביטוח בריאות חוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות והחוק לשיקום נכי נפש בקהילה .חוששני כי הגישה העומדת מאחורי התפיסה,
שבה מופעלים בתי חולים פסיכיאטריים כבעבר בנפרד ממערכת הבריאות הכללית ובנפרד
ממערך השיקום בקהילה ,משקפת את גישת ההפרדה בין חולי נפש לשאר בני האדם ,התיוג
המלווה בדעות קדומות הקיימות בקרב אנשים לא מעטים על מחלות הנפש ,על חולי הנפש
ועל השיגעון .הסטיגמה נותרה מכשול עיקרי לחיים טובים ובטוחים יותר עבור אלפי הלוקים
בחולי נפשי ובני משפחותיהם.

כיום נופל החולה "בין הכיסאות" .למרות מדיניות חקיקה ליבראלית במהלך "עשור של
בהכרח עולה בקנה אחד עם קידום בריאות החלמה ושיקום
ֵ
זכויות" ,יישום החקיקה לא
במידה המיטבית .נראה שטרם בשלה דייה ההתמודדות של אנשי המקצוע עם הקושי בעבודה
בין–תחומית מתואמת ובראייה משפטית טיפולית לטובת החולה והחברה .המודעות למצבו
המורכב ולצרכיו המרובים של החולה כשהוא לעצמו חסר יוזמה ,ולעיתים חסר ישע ,ופעמים
אף אינו מכיר במחלה ומתנגד לסיוע בד בבד עם ניגודי עניינים במערכת הטיפול הקהילתית
)לורי (2007 ,ובין השירות הקהילתי למוסדות האשפוז )גיא (2004 ,יחד עם מורכבות קשיי
הייצוג של חולה ש"רצונו" אינו עולה בקנה אחד עם קריאה קוהרנטית של המציאות ולא
בהכרח מקדם את בריאותו או משחק לטובתו  -מעצימים את הקשיים הרבים המלווים את
ֵ
הטיפול הכוללני בחולה הנפש.

נראה שנוסף על ארגון מחדש במערך הרפואה והשיקום במסגרת הרפורמה ,יש גם מקום
להשקיע בהכשרה משותפת למטפלים ולמייצגים בתהליך קבלת ההחלטות בוועדות
המחוזיות ולהטמיע גישה משפטנית טיפולית .מודעות ותובנה לקושי בעבודה משולבת בין
אנשי הרפואה למשפטנים אנו מוצאים בעבודתם של מרגולין ושות' ,העוסקת בהתבוננות
בתהליך ייצוג חולי נפש בוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות )מרגולין ושות' .(2005 ,אף
שמדברי ההסבר לחוק לטיפול עולה ,שמטרת החוק לאפשר את השארת החולה במשפחה

ובקהילה ולשתף אותו בטיפול הרפואי והשיקומי ,נראה שחלק מהבאים לטעון לפני הוועדה
ואף המייצגים את החולה עדיין תופסים את האשפוז הכפוי כענישה ולא כטיפול ,בשונה
מהעולה מתורת המשפט הטיפולי .משום כך הוועדה מתמקדת בהפחתת ימי אשפוז או
ענישה ,ולא במימוש מלוא הזכויות לטיפול ולשיקום במכלול תסמיני המחלה ,הלקות,
המגבלות והנכות במסגרת הצו ,כדרך להבטיח את שלום החולה והציבור .נראה שעורכי
הדין המייצגים את החולים חותרים בעיקר לצמצם פגיעה מיידית בחירות החולה בתפיסה
של "כאן ועכשיו" ,על חשבון מיקוד מאמץ לטיפול ,להחלמה ולשיקום במשפחה ובקהילה,
תוך שיתופו של החולה עצמו בטיפול הרפואי והשיקומי ,עד ששכרו בקיצור משך אשפוז
מסוים יוצא בהפסדו מבחינת סכימת ימי חירות מדי שנה בשנה בגין אשפוזים חוזרים ב"דלת
מסתובבת" .מכאן שהחובה להעמיד לרשות החולה עו"ד שיְ יַ ֵצג אותו אינה מספקת .חובה
להכשיר את המייצג כדי שיצליח לקדם את חירותו ואת בריאותו של החולה באופן ממשי
ובר–קיימה .מימוש הזכות לטיפול משולב–שיקום כחלופה לאשפוז ,לעיתים אף המשך
הכרח בל יגונה .ממצאי המחקר מחו"ל
הטיפול והשיקום בכפייה לאחר האשפוז הוא בבחינת ֵ
על תוספת אלימות בגין תחלואה שאינה מטופלת ,תומכים בגישה זו:
"The population impact of patients with severe mental illness on violent crime,
estimated by calculating the population–attributable risk, varies by gender and age.
Overall, the population attributable risk fraction of patients was 5%, suggesting
& that patients with severe mental illness commit one in 20 violent crimes" (Fazel
Grann, 2006).

המחקר מלמד שהפרוגנוזה של חולים כאלה הסובלים ממצבים פסיכוטיים המלווים בפרצי
אלימות ,בעקבות טיפול והתמדה בו  -טובה משל חולים לא פסיכוטיים ששוחררו מאשפוז,
ומרבית החולים אינם מבצעים פשעים אלימים )פלד ,זלצמן ,ואפטר .(2001 ,באשר על
כן ,חובה לטפל בחולה הסובל מפסיכוזה וממצבי אלימות ,ובכל הטיפול הרפואי במסגרת
השיקום בכפייה שהוא הכרחי כדי להבטיח את שלום הציבור ועומד בחובה החוקתית לפגיעה
המגבילה למזער העומדת בעקרונות המידתיות .להערכתי ,התובנה שגישה זו חלה הן על
המטפלים והן על המייצגים את החולה ,מגובה גם בהבנה שביסוד הזכות לשיקום  -חלופה
לאשפוז פסיכיאטרי כפוי מבעד ל"דלת מסתובבת"  -עומדת הזכות לקבל טיפול רפואי ללא
הסכמה ואף בכפייה ,לכל אדם הנזקק לטיפול רפואי במוסד רפואי .הזכות לקבל טיפול ללא
הסכמה ואף בכפייה נחקקה בחוק זכויות החולה )חוק זכויות החולה ,התשנ"ו סעיף .(15
מצבים שבהם מצב גופני או נפשי של החולה אינו מאפשר לקבל את הסכמתו או שהחולה אף
מתנגד לטיפול רפואי  -רשאי המטפל לתת טיפול רפואי גם ללא ההסכמה לאחר שהמידע
נמסר לחולה .צפוי שהטיפול ישפר את מצבו במידה ניכרת ,ויש יסוד סביר להניח שלאחר
השלמת תהליך הטיפול יכיר טובה וייתן הסכמתו למפרע .מה שנכון לכל אדם נכון גם
לחולה הנפש ,ה"אדם" שזכותו וחירותו מוגנות בחוק–יסוד :כבוד האדם וחירותו ,כולל גם
את חולה הנפש.
הכפייה שנעשתה כדי לצמצם את הפגיעה בחירותו בגין אשפוז חוזר! מכירה בהיותו אדם
ומכירה בזכותו לטיפול ,לרבות טיפול שיקום בקהילה ואף בכפייה! משכך חובה להתייחס
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אליו כלכל אדם חולה השואף להיטיב את מצבו ולהתבסס על הנחה שכאשר צפוי שהטיפול
ייטיב עימו ייתן את הסכמתו למפרע לאחר הטיפול.

סיכום

המסקנות העולות מהאמור עד כה מחייבות לעבות את התשתיות לשיקום ,למועדונים
חברתיים ,להשלמת השכלה ולהשמה בעבודה עבור משתקמים עם לקות נפשית ,ולהרחיב
את המערך לטיפול ולשיקום בקהילה .בבד בבד עם הרחבת התשתיות לשיקום בשלה העת
להבנות מערך פיקוח צמוד ובקרה של צוותי הטיפול והשיקום במערך לשכות הפסיכיאטרים
המחוזיים–אזוריים ושל בתי המשפט באופן שיתאים גם לחולים שמצבם מחייב שיקום
בכפייה .משנחקק התיקון השמיני לחוק הטיפול הגיע העת לסיים את יישום המלצות ועדת
הבדיקה לתפקוד הוועדות הפסיכיאטריות במלואן ,הן מבחינת הקפדה על הקלדת החלטות
הוועדות כמקובל בבתי המשפט ,הן בהשלמת תיקוני החקיקה ויישום התקנות לחוק טיפול
שיאפשרו הפעלה טיפולית וראוייה של סמכויות הוועדה ,והן מבחינת מימוש ההצעה למינוי
עובד סוציאלי כחבר ועדה או לפחות כשלב מקדים ,מתן חוות דעת שיקומית המלווה את
הטיפול הרפואי ,במעמד יועץ הוועדה לתחום תוכניות השיקום .במסגרת התיקונים לחוק
ראוי גם לוודא כי יוכללו חידושי הפסיקה בעידן שלאחר חוק היסוד )כגון לעניין הפעלת
החוק לטיפול תוך חתירה להסכמה מדעת לטיפול( בהתאמה למצבו של החולה הנבדק
בוועדה) ,הקפדה על זכותו של החולה לקבלת מידע ,מימוש הזכות של חולה הנפש כמו
כל חולה לחוות דעת נוספת וזכאותו לטיפול במגוון טכנולוגיות חדשות בתחום השיקום
והטיפול התרופתי ארוך הטווח ללא תשלום( בגישה של העדפה מתקנת .מתבקש לעבות את
המחוזי–אזורי בד בבד עם
ֲ
מערך תיאום הטיפול ברצף עם השיקום ,והליווי של הפסיכיאטר
פיקוח ואכיפה של תוכניות הטיפול והשיקום בקהילה.

בהתאמה להמלצות ולהקפדה על החובה לקיימן ,המדינה מחויבת להקצות משאבים נוספים
ומשכּם(
)חלקם ממשאבים המתפנים מצמצום היקף האשפוזים החוזרים ב"דלת מסתובבת" ִ
לשילוב טיפול ושיקום ובעדיפות לקבוצת חולים זו ,מכוח צווי בית המשפט לטיפול
ולשיקום .חוק השיקום משקף את התפיסה כי אדם עם מוגבלות זכאי לחיות בקהילה
באופן שוויוני ומכובד ,וכתנאי לכך  -לקבל בה מענה לצרכיו המיוחדים .מגמה
זו מעוגנת היטב בחקיקה ,בפסיקה ובערכיה של מדינת ישראל .נשיא בית המשפט
העליון הבהיר בפרשת בוצר כי הדרתם של אנשים עם מוגבלות מן החברה היא
הפליה פסולה )בוצר נגד מועצה מקומית מכבים–רעות" :(1993 ,בעבר שררה ההשקפה,
כי הנכה הוא שונה ,ועל כן יש לטפל בו תוך הפרדה מהחברה ) .(separate but equalכיום
שוררת ההשקפה כי יש לשלב את הנכה בתוך החברה ,ולהבטיח לו שוויון של הזדמנות
).(integrated and equal

אכן ,הגישה המודרנית היא כי הפרדה מעמיקה את חוסר השוויון ומנציחה אפליה .הנכה
הוא אדם שווה זכויות .אין הוא מצוי מחוץ לחברה או בשוליה .הוא חבר רגיל בחברה שבה
הוא חי .מטרת ההסדרים אינה להיטיב עימו בבדידותו ,אלא לשלבו ,תוך שימוש לעיתים
בהעדפה מתקנת ,במרקם הרגיל של חיי החברה".
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הקדמה

הבחירה כאחד מעמודי התווך
במסע ההחלמה
נעמי הדס לידור ,אורית דהן ,עדי נעמן ומקס לכמן

בחירה היא אחד מאבני היסוד של בניית אישיותו ,עיסוקיו וקשריו של האדם עם הסביבה.
היא זכות בסיסית של כל אדם ויכולה להתקיים אם כבחירה מתוך מספר מצומצם ומוגבל של
אפשרויות הניתנות לאדם ,ואם כבחירה מתוך מגוון רחב הכולל את כל האפשרויות הקיימות
עבור האדם.
לרוב המפגש בין המטופל למטפל מייצר יחסי כוחות אשר פעמים רבות אינם שוויוניים.
חוסר השוויון מושפע מגורמים רבים ,ביניהם לדוגמא :מטופל אשר מגיע לטיפול מעמדה של
נזקקות ,ולעומתו מטפל הנתפס כבעל הידע והיכולת .המטופל משלם למטפל בכדי שיעזור
לו והמטפל הוא האחרון לרוב הקובע את סביבת הטיפול .יחסי כוחות אלו מאיימים פעמים
רבות על יכולת וזכות הבחירה של המטופל.
בסוף שנות הששים של המאה ה  20חל שינוי מהגישה הפטרנליסטית לגישת השותפות בין
מטפל לבין מטופל .החלו ניסיונות של מטפלים להעמיד את המטופל במקום שונה ,שוויוני
יותר .הולכים ומתרבים המאמינים שניתן להתייחס למטופל כבעל היכולת ,כמי שרוכש את
שירותיו של המטפל ,וכבעל הידע על עצמו ,ידע משמעותי ביותר לתהליך הטיפול .מתוך
התייחסות זו ,נובעת התפיסה שלמטופל הכוח ,היכולת והזכות להחליט ולבחור בתוך התהליך
הטיפולי בכל מה שנוגע בו ,במחלתו ובחייו בכלל .נוצר מפגש שוויוני בין מטפל למטופל בו
המטופל בעל זכות בחירה והמטפל נמצא לצידו ותומך בו בעת הצורך .לצד סוגיות אלו עולה
הדילמה של הבחירה במקרים בהם המטופל מגיע עם יכולות מוגבלות מאוד )בשל מחלה או
נסיבות החיים( ,או עם מוטיבציה נמוכה מאוד ,או חוסר בכוחות ובאמונה שהמטפל מקשיב
לו .במקרים אלו נשאלת השאלה ,אצל מי נמצאת האחריות לבחירה? והאם זה נכון ,בכל
מקרה ,להעביר את זכות הבחירה לידיו של המטופל?
בתהליך טיפולי המטופל והמטפל נפגשים במצבים רבים בהם יכולה להופיע סוגיית הבחירה,
הן בנוגע לסטינג הטיפולי ,לתוכן בתוך הטיפול עצמו ולחייו וסביבתו בכלל )& McCabe,
.(Priebe, 2004
אנו מאמינים כי לבחירה של המטופל יש חלק משמעותי בתהליך הטיפול ,השיקום וההחלמה.
יחד עם זאת ,במהלך עבודתנו כמטפלים אנו נפגשים פעמים רבות בפער בין השקפותינו
התאורטיות לבין היכולת שלנו ליישמן בפועל .בנוסף עולות שאלות כגון :האם אנו באמת
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מיישמים את השקפותינו תמיד כאשר מתאפשר? האם תמיד נכון לאפשר את בחירותיו של
המטופל? ואם כן ,כיצד?

סקירת ספרות

על פי התפיסה הדטרמיניסטית כאשר דבר כלשהו מתרחש ,הוא חייב היה להתרחש על
פי האירועים והתנאים שקדמו לו .על פי תפיסה זו גם בחירותיו ורצונותיו של האדם
אינם חופשיים ,אלא קבועים מראש ותלויים בגורמים שהתרחשו לפני כן .מנגד ,בחירה
חופשית או רצון חופשי הם ביטויים הבאים לציין שהתנהגותו של האדם )מעשיו ,החלטותיו,
מחשבותיו ורגשותיו( הם פרי רצון עצמאי ובן–חורין ואינם קבועים מראש ,ומוכתבים בידי
הסיבתיות הדטרמיניסטית ואף לא על ידי הגורל ,או כוחות על–אנושיים .בבחירה חופשית
האדם נוהג מתוך מאפייניו האישיים ,וללא כפייה או חסמים מהסביבה החיצונית )Sloman,
 .(& Barbey,2016אנו יוצאים ,אם כן ,מתוך נקודת הנחה כי קיימת ואף הכרחית הבחירה
החופשית.

קוריגן ועמיתיו בשנת  2012במאמרם מתייחסים למשמעות זכות הבחירה בקרב מטופלים.
הם מציינים כי מהות האנושיות היא הזכות של כל אדם לבחור היכן הוא רוצה לגור ,במה
רוצה לעבוד ,עם מי רוצה לחיות ובאיזו דרך הוא מעוניין להשיג את מטרותיו הרוחניות,
המקצועיות והיצירתיות .במאמרם הם קוראים לשינוי פרדיגמה .שינוי של מעבר משימוש
במושגים כמו "היענות" ו"דבקות" בטיפול אשר מצביעים על גישה בה על המטופל להיענות
ולפעול על פי עצת המטפל לשימוש במושגים של "הגדרה עצמית"" ,השתתפות" ו"בחירה".
מושגים אלו תומכים בהשתתפות האדם בתהליך הטיפולי כאדם שווה בעל זכות בחירה.
היכולת של האדם לבחור תלויה בתחושת הביטחון העצמי שלו ביכולתו להחליט על מטרותיו
ובחירותיו .בנוסף לכך ,יכולת הבחירה תלויה גם בסביבה בה חי .באפשרויות הקיימות אשר
מהן יכול לבחור ,ובציפיות ובדרישות של הסביבה ממנו Corrigan .ועמיתיו )Corrigan,
.(et al., 2012מציגים גישה המאמינה שאף אנשים עם מחלה נפשית חמורה יכולים לבחור
ועל הסביבה לאפשר את המימוש של יכולת זו .לכמן ) (2000מצא במחקרו כי הבחירה
חשובה ביותר לאדם .יתרה מכך ,לכמן מצא גם כי מחלימים שבחרו בהתאם לסדר עדיפויות
טיפולי שיקומי שהם קבעו לעצמם ,עברו תהליך של העצמה .כלומר ,הבחירה סייעה להחזיר
להם תחושות של שליטה ,אחריות ורצון חופשי ,שנשללו מהם כחלק מהסטיגמה המלווה.

תפיסה זו בתחום הרפואה היא תפיסה חדשה .עד אמצע המאה ה  20 -הגישה הרווחת
ברפואה הייתה הגישה הפטרנליסטית ,על פיה הרופא מתוקף לימודיו ,ידיעותיו וניסיונו
המקצועי ,יודע מה הטיפול הטוב ביותר עבור החולה .לפי גישה זו המטפלים לרוב קבעו
החלטות רפואיות בשם החולים שלהם ,לפי מה שחשבו כטובת החולה ומשפחתו .מהמחצית
השנייה של המאה ה  20 -החלה מגמה של שינוי בתפיסת החברה את הרפואה והרופאים.
בשנות ה  60 -החל שינוי בסטטוס קוו של הרפואה ,במהלך שנים אלו קמו תנועות לזכויות
אדם שדחפו לשינוי התפיסה של הסמכות ,וקידום זכויות אדם .כחלק משינויים אלו החל
גם שינוי בקשר מטפל– מטופל ובשנות הששים של המאה העשרים חל מעבר מהגישה
הפטרנליסטית לגישה של שותפות המטופל משתתף בתהליך קבלת ההחלטות )Richards,
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(.Montori, Godlee, Lapsley, & Paul, D. 2013
קצת לפני ובמקביל לשינויים אלו ,התפתחה בתחילת המאה העשרים גישת הלקוח במרכז
על ידי קרל רוגרס ואחרים .כיום זו גישה מרכזית ברפואה ובמקצועות הבריאות בכלל.
הבסיס לגישת הלקוח במרכז הוא ההתייחסות לאדם ולא למחלה או התסמינים .לפי גישה
זו תהליך הטיפול מתבסס על שיתוף פעולה הדוק בין המטפל לבין המטופל ,אשר בצוותא
מגדירים מטרות לשיפור השתתפות בעיסוקים המשמעותיים למטופל ,לפי סדרי העדיפויות
שלו ,חוויות החיים ,התקוות והחלומות מנקודת מבטו ).(Rogers, 2013
מגמות של שינוי אלו החלו להופיע בשנות ה  80גם בתחום בריאות הנפש .התפתחה תנועה
ה"אל מיסוד" ,שמטרתה היא להחליף את הטיפול בבתי החולים הפסיכיאטריים במסגרות
טיפול שונות בקהילה .זאת על רקע הפנמת הגישה השיקומית וההתייחסות ההומנית לאדם
על כל צרכיו ,יכולותיו ורצונו לחיות חיים נורמטיביים בקהילה ) .(Torrey,2006השינוי
בפרדיגמה הרפואית קיבל ביטוי גם בהתפתחות ואימוץ מושג "ההחלמה" שהחל להופיע
בספרות המקצועית בתחילת שנות התשעים ,בעיקר בארה"ב ) .(Antony,1993תפישת
ההחלמה מרכזית כיום בתהליכי השיקום של מתמודדים עם מגבלה נפשית ,אחד ממרכיביה
המרכזיים הוא הזכות והאפשרות של כל אדם לבחור .אפשרות הבחירה מתייחסת לזכותו של
האדם לבצע בחירות כדי לתת משמעות ,לתרגל שליטה על חייו ולהיות בעל יכולת להגדיר
את עצמו) .(Deegan, & Drake, 2006להיות יכול לבחור היא מיומנות שניתן לרכוש ,על
ידי למידת אסטרטגיות .לא תמיד אך לעתים נדרשת התערבות של אנשי הטיפול ו/או שיקום
ביצירת הקרקע לביצוע בחירה על ידי המטופל.
בשנים האחרונות בעבודת השיקום תפיסת ההחלמה והאמונה בבחירה נפוץ יותר .לאיש
השיקום תפקיד לייצר הזדמנויות וגירויים שיעודדו בחירה .בחירת המטופל משקפת את מתן
הכבוד לאמונותיו ,וניסיונותיו ,גם בעת לקיחת סיכון ומימוש זכותו להיכשל .מצב בו אין
הזדמנות לבחור ולהיכשל יכול להוביל למצב של חוסר אונים נלמד .בכדי לאפשר את תהליך
ההחלמה ,יש להימנע מכניסה למצב זה ,ויש לאפשר ולעודד את בחירתו של המטופל .בחירה
מתוך מגוון אפשרויות בעלות פוטנציאל לשפר חיים היא משמעותית לתחושת העצמה.
הבחירה עוזרת לאנשים ללמוד על עצמם ,לרכוש תחושת מסוגלות תקינה ובעקבותיה,
תחושת ערך עצמי ותחושת שליטה בסיטואציה .כשאדם מקבל את הזכות לבחור ,הוא מרגיש
כבוד והערכה מהסביבה אליו ויכולת לקחת אחריות על חייו )בלוש– קליימן ,הדס לידור,
.(2010
מחקרים בספרות אשר חקרו את השפעת מתן אפשרות הבחירה כהתערבות מצאו השפעות
חיוביות .בין הממצאים :נמצאה הגברת מוטיבציה ,עליה בהיענות ובדבקות לטיפול ,הפחתה
בבעיות התנהגות ,שיפור בתפקוד פיזי וחברתי )Clark et al., 2008; Peck Peterson et
.(al, 2001
בעקבות ההכרה הגוברת בחשיבות מתן אפשרות בחירה בתוך התהליך הטיפולי/שיקומי,
מטפלים מכוונים לתהליך של הצבת ובחירת מטרות באופן משותף עם המטופל .עם זאת
מטפלים נתקלים בחסמים ודילמות בעת הניסיון ליישם את תהליך הבחירה העצמאית של
103

המטופל .כתוצאה מכך לעתים המטרות הנבחרות נכפות על ידי המטפלים ואינן בהקשר
לנרטיב של המטופל או לפי רצונו ובחירתו )זיסמן–אילני ,רועה ,וקרניאלי–מילר,2015 ,
מארון.(2011 ,

החסמים המרכזיים שזוהו בספרות המחקרית ליישום זכות הבחירה בתהליך הטיפול/שיקום:

 .1מגבלות קוגניטיביות הקשורות בהפרעות בתהליכים נוירו קוגניטיביים .תהליכים
אלו חיוניים ליכולת של הצבת מטרות וכוללים תפקודים של :עיבוד מידע ,תכנון,
הפעלת יוזמה ,יצירת רציפות והמשכיות והתנהגות של ניטור עצמי .בנוסף ,תהליכים
מטא קוגניטיביים ,המאפשרים דמיון אירועים עתידיים וכן היזכרות באירועים קודמים
ואינטגרציה שלהם בדרך בעלת משמעות אישית עשויים ללקות בחסר בקרב אנשים עם
מגבלות פסיכיאטריות ונוירולוגיות ולכן מאתגרים את יישום הצבת המטרות המשותפת.

 .2לעתים הקושי נובע בשל תחושת מסוגלות נמוכה של המטופל בעקבות כישלונות
קודמים שחווה בעת התמודדויות עם המחלה ,או הפנמה של מסרים שליליים כלפי
יכולת המסוגלות שלו ,הנובעים מסטיגמה בסביבתו ).(Deegan,., & Drake, 2006

 .3מטפלים נמנעים מלהעביר את האחריות על הבחירה וקביעת המטרות למטופל ,מתוך
רצון להגן עליו .הרצון להגן נובע מתוך חשש כי המטופל עלול לבחור בחירה שלא
נכונה עבורו ולהיכשל .כאשר מעורבת בבחירה רמת סיכון גבוהה ,המטפלים ייטו לקחת
את האחריות לבחירה לעצמם אף יותר .נוסף על כך קיימת תפיסה כי מתן אפשרות
בחירה עלול ליצור עומס של מידע ואפשרויות העלול להגביר תחושות של בלבול
וחרדה אצל המטופל ).(Farrelly, et al 2015

 .4יישום מתן אפשרות הבחירה למטופל בקביעת מטרות דורשת למידת כלים ומיומנויות
חדשות עבור המטפלים ,כמו יכולות של הקשבה אקטיבית והיכרות עם אלטרנטיבות
נוספות לטיפול על מנת לפתוח בפני המטופל אפשרויות נוספות לבחירה )זיסמן–אילני,
רועה ,וקרניאלי–מילר.( 2015 ,

 .5קיים חשש מפני בחירות של המטופל שהמערכת לא תוכל לספק .דבר אשר עלול ליצור
אצל המטופל תקוות שווא ומתח מיותר בין מטפל למטופל.

 .6מערכות הטיפול בארץ כיום מצמצמות את זמני הטיפול ,קיימת סברה כי תהליך של
מתן אפשרות בחירה למטופל צורך זמן רב יותר )Younas & Chong, et al 2013
;.(Mahone & Maidment, et.al. 2011

בנוסף לחסמים שנאספו מתוך מחקרים בקרב מטפלים ומטופלים בבריאות הנפש ,זיהינו אנו
חסמים הייחודיים למסגרות השונות של בריאות הנפש ,ביניהם:

 .1בבתי חולים המטופלים שוהים במסגרת כוללנית אשר שונה מסביבתם הביתית ,לעיתים
מערכת סגורה ומנותקת זו מפריעה להבנת המטופל את הצרכים והרצונות העתידיים
שלו .דבר אשר עלול למנוע ממנו לבחור מטרות החשובות לעתידו ורצונותיו.
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 .2יצירת מצג שווא של בחירה חופשית הן מצד המערכת והן מצד המטופל .לדוגמא הצגת
אפשרויות שונות בפני המטופל ,הזמנת המטופל לחוות את דעותיו ורצונותיו ,ייצרו אצל
המטופל תחושה של בחירה ושל שותפות בהחלטות ,אך למעשה בסיום התהליך הצוות
יהיה זה שיכוון את המטופל מה עליו לעשות ,יבחר ואף יקבע את ההחלטה הסופית.
מקרה נוסף המבטא מצג שווא הוא כאשר מטופל מרגיש ציפייה ממטפליו לבצע בחירה
מבין אפשרויות שאינן לרוחו .המטופל עלול לבצע בחירה שתראה כלפי חוץ כבחירה
חופשית ,אך למעשה נבעה מתוך צורך או רצון לרצות את המטפל )Corrigan, et al.
.(2012

הצעות להתמודדות עם חסמים אלו:
 Corriganועמיתיו ) ,(2012מתייחסים לחסמים השונים שתוארו לעיל ומציגים במאמרם
גישות התומכות במתן אפשרות בחירה למטופל .הגישות מחולקות להתמקדות במטופל
או התמקדות בסביבה .גישות הממוקדות במטופל מכילות כלים המסייעים למטופל להבין
החלטות ואפשרויות רפואיות .גישות אלו יכולות לפתור קשיים קוגניטיביים ומוטיבציוניים
אצל המטופל )כמו :מודל קבלת החלטות משותפת–  ,Shared Decision Makingוהראיון
המוטיבציוני( .כמו כן גישות הממוקדות בסביבה הן בעיקרן פסיכו–חינוכיות ,לדוגמא לימוד
אנשים בקהילה ומטפלים במערכת הבריאות את תפיסת ההחלמה .בנוסף חקיקת חוקים
ושינויים ברמת מדיניות של המערכת ,אשר יקדמו הקמת שירותים התומכים ומעודדים את
המטופל לבחור ,ובדיקה ששירותים אלו אינם מפעילים לחצים וחסמים על בחירותיו של
המטופל.
 Corriganועמיתיו ,במאמרם משנת  ,2012מתייחסים גם לחשש של המטפלים מקיום
בחירות שגויות בקרב המטופלים .לדוגמא מטופל שיבצע בחירות שאינן חיוביות ושלא
יתרמו למצבו הבריאותי ואף עלולות לדעתם להזיק לו .לטענתם האפשרות שמטופלים
יבצעו בחירות כאלו אינה סיבה מוצדקת להתערבות החיצונית של המטפלים .לכל אדם יש
גם את הזכות להיכשל ולשגות ועלינו לאפשר זאת ).(Corrigan, et al., 2012

צרכנים נותני שירות:
שילובם של צרכני שירותי בריאות הנפש כחלק מן המערך של בריאות הנפש ,בעולם
המערבי ,במסגרות אשפוז ושיקום כמו גם באקדמיה ,בהוראה ומחקר ,הינה מגמה ההולכת
ותופסת תאוצה בעשורים האחרונים .מגמה זו מהווה את אחד הגורמים המשמעותיים ביותר
בשינוי התפיסתי החיובי שמתחולל בתחום בריאות הנפש בכלל והשיקום הפסיכיאטרי בפרט
) .(Salzer., Schwenk, & Brusilovskiy., 2010מחקרים מראים שמגמה זו משמעותית
מאוד במיגור הסטיגמה הציבורית כלפי אוכלוסיית בריאות הנפש ,שהיא בין האוכלוסיות
המודרות והמופלות ביותר בחברה ) . (Ockwell, 2012הרשות לבריאות הנפש בארצות–
הברית הצהירה במסמך רשמי כי "לצרכנים יש תרומה ייחודית לשיפור איכות שירותי
בריאות הנפש...ותרומתם צריכה להיות מוערכת בפיתוח תוכניות להגברת שילוב ומעורבות
צרכנים בתחום בריאות הנפש" )ארגון הבריאות העולמי .(1996
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מודלים שונים של שירותי שיקום בהם מועסקים צרכנים ,התפתחו ברבות השנים בעולם
המערבי ) .(Consumers Delivered Services - CDSמודלים אלו מתארים מעורבות
שונה של צרכנים בשירותי השיקום :מסוכנויות שבהן צרכנים מועסקים כיועצים ועד
לשירותים שמנוהלים ומופעלים עצמאית על ידם ,כדוגמת ה– ,Fountain Houseהקיים
משנות החמישים של המאה הקודמת ,שהוא מודל של קהילה שיקומית שבו המתמודדים
לוקחים חלק פעיל בניהול והפעלה של המקום ) .(Salzer, et al 2010בשנים האחרונות
בארץ ,כפיתוח של חוק שיקום נכה הנפש בקהילה  ,2000צרכנים שמעוניינים ויכולים מקבלים
הכשרה מיוחדת במעבר מצרכן לצרכן נותן שירות עובדים בתפקידים שונים בבתי החולים
ובקהילה .בשנים האחרונות פותחו והוטמעו בארץ תפקידים ייעודים לאנשים בעלי ידע
מניסיון אישי בבריאות הנפש כגון עמיתים מומחים ,עמיתים לזכויות ,מסבירנים .תפקידים
אלו מביאים לביטוי את הידע מניסיון שנצבר במהלך ההתמודדות עם הפגיעה הנפשית,
השתלבותם של אנשים אלו בתפקידים ייעודים יוצרת שפה שיקומית וטיפולית חדשה ,שונה
מהשפה המסורתית ,מכיוון שהיא שמה את האדם במרכז ובכך יוצרת שפה של שיתוף פעולה
תוך הקשבה והדדיות בין המטפל למטופל ובין המשתקם לאיש השיקום )אורן .(2007

הוא יוכל לאפשר לנו לשפר משמעותית את היחס ,הטיפול ואיכות השירות שמוענק
לאוכלוסייה זו .בבית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה מתקיימים שלושה קורסים
של מתמודדים כנותני שירות בשנה )בקריה אונו ,בחיפה ובבאר שבע( המכשירים כ 60 -
מתמודדים כל שנה ,שעם סיום הקורס יכולים להצטרף לתפקידים שונים בתוך מערכת
בריאות הנפש והשיקום באופן עצמאי או דרך פרויקט "מצרכנים לנותני שירות" שנוסד
במיוחד לצורך זה .במחקר השתתפו  60בוגרים ,ממוצע הגילאים של הנבדקים הוא 40.3
שנים .הקבוצה הגדולה ביותר של  33.3%היתה בגילאי  .40–30ממוצע ההשכלה בקבוצה
היה  13.8שנים כשהקבוצה הגדולה ביותר של  55%יש לה השכלה תיכונית מלאה.
 21.7%לא עובדים;  53.3%עובדים כצרכנים נותני שירות;  11.7%עובדים כמטפלים או
משקמים לא בהכרח בתחום בריאות הנפש;  16.7%עובדים כמדריכים ביחידות השיקום
השונות ,אך לא בגלוי כצרכנים נותני שירות;  15%עובדים בעבודות אחרות לא מוגדרות או
קשורות לעולם הטיפול או השיקום.

כלי המחקר:

במאמר זה בחרנו לבדוק את נושא הבחירה שהוא אחד הנושאים המרכזיים שעוסקים בו
אנשים שמתמודדים עם מגבלה בכלל ועם מגבלה נפשית בפרט .המחקר נעשה על קבוצת
אנשים שעובדים כצרכנים נותני שירות בתפקידים שונים במערך בריאות הנפש בארץ בבתי
חולים ובקהילה .ההנחה שעמדה בבסיס המחקר הייתה שאלו שבחרו בשלב מסוים בחייהם
לעבוד בתפקידים שהשימוש בידע מתוך הניסיון שלהם מרכזי בהם היא אוכלוסייה ייחודית
שבחירתה בכך משפיעה באופן משמעותי על חייה בכלל ועל סגנון ההחלמה שלה בפרט
) .(Dyble,et al 2014בדקנו מה היתה מטרת הבחירה שהם עשו ,מהי תפיסת הבחירה שלהם
ומה משמעותה אז והיום בפרספקטיבה של זמן.

אוכלוסיית המחקר:

במחקרים שונים שנערכו בשנות ה– 90בארה"ב ובדקו את התרומה של העסקת צרכנים ,נמצא
כי הדבר תורם משמעותית למקבלי השירות ולנותני השירות כולל לסטודנטים ולחוקרים
לצמיחתם האישית ,לביטחונם העצמי ולרכישת כלים ומיומנויות נרחבות )Dyble, Tickle.,
.(& Collinson,. 2014

המחקר כלל שאלון אינטרנטי שכלל שני חלקים :חלק דמוגרפי שכלל שאלון על גיל ,השכלה,
תעסוקה ,וחלק שנבנה במיוחד למחקר זה וכלל מספר שאלות העוסקות בבחירה :באיזה
תחום חיים הבחירה שלך נעשתה? האם בצעת את החלטתך לבדך? האם הרגשת שאתה יכול
לבחור מה שאתה רוצה וכל האפשרויות פתוחות בפניך? האם היית שלם מבחירתך בתקופה
בה היא נעשתה? האם בהסתכלות לאחור אתה חושב שהבחירה שעשית הייתה נכונה עבורך?
כיצד הבחירה שעשית השפיעה על חייך? והאם לדעתך בחירה חופשית תמיד משמעותית
לשיפור איכות חייו של האדם? התשובות היו בנויות בעיקרון של שאלון רב ברירה שעל חלק
מהתשובות ביקשנו דוגמא או הסבר .השאלון נשלח לבוגרי הקורסים של מצרכנים לנותני
שירות בבית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בקריה האקדמית אונו בשנים האחרונות,
עם הסבר על מהותו ועל כך שהוא הכנה למאמר שאנו כותבים בנושא הבחירה .מתוך כלל
בוגרי הקורסים קיבלנו את הסכמתם של  60בוגרים שמילאו את השאלון .זהו מדגם נוחות
שכלל  20%מכל האוכלוסייה.

תוצאות המחקר:
מעניין היה לראות שכל הנבדקים יכלו להצביע על אירוע בחייהם בו הם בחרו בצורה
חופשית ועד כמה הוא היה משמעותי עבורם ועבור החלמתם.

לשאלה באיזה תחום נעשתה הבחירה לא כל ה  60הנשאלים התייחסו להחלטה שעוסקת
בחייהם האישים אך רבים הציגו את ההחלטה לקבל טיפול ,להחלים או לעשות שינוי משמעותי

 60מתוך  60ענו על השאלה וספרו על אירועים בחייהם שבהם הם הרגישו שהם אלו שבחרו
ושהבחירה שלהם השפיעה על חייהם ,על החלמתם.

ביקשנו בשאלון לתאר ארוע מחייך אותו אתה תופס כאירוע של בחירה עבורך.

מאמר זה עוסק בבוגרים של הקורס :ממתמודדים לנותני שירות ,שניתן בבית הספר הארצי
לשיקום ,שילוב והחלמה )משרד הבריאות ,היחידה לשיקום בבריאות הנפש והקריה האקדמית
אונו( .הקורס מיועד למקבלי שירות של בריאות הנפש שחלקם עובדים ואחרים רוצים לעבוד
בתוך המסגרות השונות של בריאות הנפש כצרכנים נותני שירות .שילוב צרכנים בתפקידים
שונים במערכת בריאות הנפש היא מגמה שמתרחבת מאוד בעולם המערבי ויוצאת מתוך
התפיסה שהידע שנמצא אצל המתמודדים הוא ייחודי ובעל ערך שווה בערכו לידע אקדמי
מחקרי או פרקטי ,מתוך הניסיון בשדה ) רוזנפלד (2017 ,ההנחה היא שבמידה ונדע לשיימו
ולהמשיגו
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בחייהם כבחירה שלהם וכהחלטה ששינתה את מסלול חייהם ואת תחושת השליטה שלהם
בחייהם ובמחלתם ,הנושאים שאליהם התייחסו התחלקו בגדול לשניים האחד להחלטה
לקבל טיפול והשני לעשות שינוי סטטוס אישי או משפחתי שיהפוך אותם לעצמאיים ויותר
נורמטיביים לפי תפיסתם

אצל אלו שענו שהחלטתם היתה לקבל טיפול:

 3מהמשיבים דברו באופן כללי על ההחלטה להכיר במחלה כחלק מהם ולצאת ממנה .אחת
המשיבות כתבה על הבחירה שלה " :היומ שבו החלטתי להיות חולה מחלימה ולא לשקוע
בדיכאונות ומשברימ "...או אחר כתב " :בחרתי לחזור לחיימ" או " בחרתי לפנות לעזרה" או
"הבחירה להתמ6ר לטיפול".

 8נשאלים התייחסו לבחירתם ללכת ולקבל טיפול כבחירה שהניעה את תהליך השינוי שלהם:
 2מתוכם דברו על עצם ההכרה בהיותם מתמודדים עם מחלה " :בחרתי לפנות לביטוח לאומי
ולאחר מכנ למרפאה לבריאות הנפש" או "פניתי לביטוח לאומי ותבעתי נכות".

 7כתבו במפורש על הטיפול הרפואי ,בבית החולים ,במרפאה או הטיפול התרופתי " בחרתי
לחזור ולקחת טיפול תרופתי " או "בחרתי להיכנ 6למחלקת טיפול בבית החולימ " " החלטתי
להתאשפז ולעבור גמילה" "...כול פעמ שהייתה איזו נפילה הרגשתי את הצורכ בטיפול
הלכתי כדי להרגיש טוב".

אחרים כתבו על ההחלטה לעשות שינויים בחיים ,בסטטוס המשפחתי או החברתי שלהם:
חלקם סיפרו על שינויים שקשורים בצורה כזאת או אחרת במשפחה ,חלקם שינויים מעוררי
השראה ,חלקם קשים וכואבים .לכל השינויים הכותבים התייחסו ככאלו שלתחושתם אפשרו
להם להחלים 4 :דיברו על הבאת ילד לעולם ":בחרתי להיות אמא" 2 .דיברו על נישואין":
הנישואינ לאשתי" ,היו שדיברו על פירוק משפחה שהרעה להם ":בחרתי ל6יימ זוגיות לאחר
 7וחצי שנימ ולפני חתונה" " בחרתי למ6ור את הילד שלי למשפחת אומנה כדי שיחיה חיימ
בריאימ" או "לעזוב את הבית".

 4מהמשיבים התייחסו לשינויים משמעותיים שביטאו התרחקות מהמקומות הלא נוחים להם
יותר כמו "לעבור לגור לבד בעיר אחרת" או "הבחירה לצאת מהקיבוצ ולעבור לגור בעיר" "
החלטתי לשנות את מקומ מגורי"" לעזוב את הבית" " לעבור מהו6טל לדיור מוגנ".

היו שדיברו על שינויים סביב העבודה או העיסוק שלהם" :החלטתי ללמוד נהיגה בגיל "32
"התחלתי שירות לאומי" " החלטתי לצאת לעבוד אחרי שנימ רבות בהנ טיפלתי בילדי" "
אני מרגיש שעשיתי בחירה ביומ בו 6מכו עליי בעבודה וראו שאני לא "ראש קטנ" נתנו
לי למלצר בלי שיהיה מישהו עליי שמחלק פקודות ואני הייתי צריכ לבחור איכ להתנהל
ב6יטואציות שונות דבר שמאוד העצימ אותי ועזר לי בתהליכ ההחלמה".

הבחירה ללמוד :הבחירה ללמוד התחלקה למספר נושאים :השלמת הלימודים היסודיים,
קורס ממתמודדים לנותני שירות ,ולימודים אקדמאיים.
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 7מתוך הנשאלים כתבו שהבחירה המשמעותית שהם עשו היא הבחירה לצאת לקורס צרכנים
נותני שירות.
 2מהם החליטו להשלים את לימודי היסוד שלהם ולעשות בגרות כדי שיוכלו בהמשך ללמוד
מקצוע טיפולי.
 8מהנשאלים כתבו שההחלטה שלהם ,אם בכלל ואם בעקבות סיום קורס מצרכנים לנותני
שירות ,היתה ללמוד לימודים אקדמיים  5מהם החליטו ללמוד עבודה סוציאלית 2 ,החליטו
ללמוד מקצוע טיפולי אחר כמו :ללמוד לימודים של טיפול קוגניטיבי או הבחירה בלהשתתף
בקורס nect– Narrative Enhancement and Cognitive Therapy for Self Stigma
ו– 2פשוט להמשיך ללמוד.
מעניין שאלו שהתייחסו ללימודים ראו בעצם הבחירה ללמוד החלטה שלהם ,וככזאת
ששינתה את חייהם והיוותה חלק משמעותי בתהליך ההחלמה שלהם.
הבחירה להיות צרכן נותן שירות :המחקר נעשה על צרכנים נותני שירות מן הסתם ,אולי זה
לא מפתיע שרובם )  43מתוך  (60ציינו את החלטתם להיות צרכן נותן שירות כבחירה שלהם
והחלטה ששינתה את חייהם וקידמה אותם בתהליך ההחלמה .כולם כמעט התיחסו לבחירה
בתעסוקה בתפקיד של נותן שירות ,יחד עם זאת סגנון הכתיבה והעוצמות שהנשאלים
התייחסו אליהם בדבריהם על התפקיד של צרכן נותן שירות מביא אותנו לביסוס התפיסה
שאומנם יש משהו מאוד מקדם ,מחלים ומרפא לא בהכרח לעבוד כצרכן נותן שירות אלא גם
בלעסוק בעזרה לאחר בצורות שונות ובדרך זאת להכיר טוב יותר את עצמי ,מחלתי ,כוחותי.
כמו כן לחוש שהתהליך הזה הוא תהליך הדדי ששני הצדדים לומדים מושפעים ונהנים
ממנו כמו שכתב לנו אחד הנשאלים "תמכתי במטופל אחר ושנינו החלמנו יחד" או אחר
" החלטתי להתחיל לחקור ללמוד ולעזור לאחרימ .ככ התחלתי צעד חדש בתחומ השיקומ
לעצמי ולאחרימ מתוכ הבנה ואכפתיות".
יש המדברים על ההחלטה להיות צרכן נותן שירות כגילוי "גיליתי על עצמי שאני יכולה
לעזור לאחרימ" או כשליחות " רציתי להעביר את מה שלמדתי לשאר המתמודדימ".
חלקם דיברו על הבחירה בתפקיד הצרכן נותן שירות כהסבה מקצועית ממקצוע אחר אותו
למדו או בו עסקו" החלטתי לוותר על התואר שלי ולהתחיל לעבוד בתחומ השיקומ" או
"עזבתי את עבודתי והחלטתי על ה6בה מקצועית ולהתחיל לעזור למתמודדימ" או חזרה
למקצוע טיפולי אותו למדו בעבר " החלטתי לחזור לעבוד כעובד 6וציאלי".
שאלה נוספת שנשאלה היתה באילו תחומי חיים הבחירות המשמעותיות נעשו .רובם )(32
דיברו על התעסוקה כנושא המרכזי שהבחירה המשמעותית שלהם נעשתה 31 ,מהם דברו
על משהו בתפיסה העצמית שלהם ,בעצם יכולתם לבחור ,בעצם הלקיחה שלהם את עצמם
בידיים 18 .דיברו על הלימודים 14 ,ציינו את השינוי שעשו בתחום המשפחה היא זאת
שהיתה הבחירה ששינתה את חייהם ו– 6דיברו על שינויי תפיסת הפנאי שלהם.
לשאלה האם לתפיסתם קיבלו את ההחלטה שלהם לבד /בעצמם ,ענו על השאלה  60הנשאלים
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מתוכם  (55% ) 33טענו שכן(45%) 27,אמרו שההחלטה לא נעשתה לבד.

על השאלה במי נעזרו בקבלת ההחלטה ענו  51מהנשאלים ,חלקם ענו על יותר מתשובה אחת
לשאלה ,כלומר היו גם כאלו שאמרו שההחלטה התקבלה על ידם בלבד ,זאת היתה הרגשתם,
יחד עם זאת כשהתבקשו לציין מי עזר להם הם בהחלט התייחסו לאחרים משמעותיים .רוב
התשובות לשאלה זו התייחסו לאנשי מקצוע שליוו אותם  38נשאלים 18 ,דיברו על בני
משפחה 9 ,דברו על חברים ו  8ציינו שנעזרו באתרי אינטרנט.

לשאלה האם הרגשת שאתה יכול לבחור כל מה שאתה רוצה ,האם כל האפשרויות היו
פתוחות בפניך ,ענו  60נשאלים ,רובם ענו שהרגישו שהם יכולים לבחור מה שהם רוצים
וכל האפשרויות פתוחות לפניהם )  (31חלקם הקטן ענו שלא ) (5וחלקם  24מהם ענו באופן
חלקי.

כששאלנו האם היית שלם מבחירתך באותה תקופה קיבלנו  60תגובות מתוכן  48אנשים
אמרו שכן 12 ,ענו באופן חלקי .אף לא אחד לא כתב שהוא לא היה מרוצה מבחירתו.

לשאלה האם בהסתכלות לאחור ,אתה חושב שהבחירה שעשית הייתה נכונה עבורך ענו 60
הנשאלים מתוכם  52ענו שכן 2 ,ענו שלא ו  6ענו שהבחירה שהם עשו בזמנו היתה נכונה
עבורם היום חלקית.

בתגובה לשאלה פתוחה במה הבחירה שינתה את חייך עלו הנושאים הבאים:

 43משיבים ענו שהמוטיבציה שלהם לעשות עלתה" :החלטתי לשאופ לשאיפות נכונות
מבחינתי ולא להתעקש לעמוד ב6טנדרטימ של האנשימ אחרימ"; "אני מתקדמת בחיימ.
לומדת בעוד מכללה ,קור6ימ במתנ= ;"6״אני מתקדמת למרות שהיו לי מדי פעמ נפילות";
=הצלחתי להבינ את עצמי יותר והכל השתנה"; ״רצונ/מוטיבציה להתקדמ ולהצליח בתחומ
התע6וקתי והלימודי .העלתה לי את הביטחונ העצמי ואת האמונה בעצמי"; "אני עכשיו
במ6לול של אופטימיות ותקווה ומאמינה שאני יכולה לשנות"; "...בחירתי בקור 6הייתה
נכונה ושימשה עבורי קרש קפיצה להמשיכ ולהתקדמ".

 44משיבים דיברו ששביעות הרצון שלהם מעצמם עלתה" :תהליכ משמעותי עבורי כפרט,
יכולת לה6תכלות פנימית ,הבנה ואהבה עצמית ,שחרור מאוטומטימ"; ״בה6תכלות אחורה
בחירתי בקור 6הייתה נכונה ושימשה עבורי קרש קפיצה להמשיכ ולהתקדמ ולהאמינ
ביכולות שלי ,בעיקר ביכולת ההתמדה שלי שהרגשתי מאז פרוצ המחלה שהיא לוקה בח6ר";
״בעקבות השינוי שעשיתי השתקמתי מהמשבר ויצאתי מאוד שונה לטובה מכפי שנכנ6תי,
עמ תובנות רבות ,תפי6ות שונות ,מטרות שונות ועלייה משמעותית בבטחונ העצמי";
"קיבלתי פר6פקטיבה אחרת על היכולות שלי וכלימ להמשכ"; "הצלחתי לממש את יכולות
שלי"; "אני במקומ טוב יותר ושלו יותר בזכות אותה בחירה"; "אני מרגישה שאני היומ
במקומ הנכונ עבורי".

 35משיבים ענו כי איכות החיים עלתה" :היומ אני מבינה שהתהליכ אותו אני עוברת מחזק
אותי מאד"; "השירות לאומי פיתח אותי ונתנ לי המשכ משמעות לחיימ"; =איכות החיימ
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שלי בכל התחומימ עלתה ,התפקוד שלי עלה ,מצב נפשי השתפר והתייצב";"אני יודעת יותר
להתמודד עמ קשיימ".
 28ענו כי מצבם החברתי השתפר :״חיי השתנו לחלוטינ ,היומ אני יכולה להיות ע6וקה
להתערבב בינ האנשימ פשוט לחיות"; =מצבי המשפחתי והחברתי השתנה .הלימוד עזר
לי לה6תכל על כל אדמ ממקומ מכיל ,ללא ביקורת וללא שיפוט"; =הביטחונ העצמי עלה,
המוטיבציה ,שייכות ,הרגשה שמעריכימ את עבודתי=.
 25אנשים דברו על כך שמקומם במשפחה התחזק" :כאשר הצלחתי ל6יימ את הקור 6אנשימ
במשפחה העריכו אותי יותר" "במהלכ הזמנ אני רואה את השיפור בחייהמ של ילדי".
 28ענו שמעמדם בתעסוקה השתפר ,ערך העבודה עבורם ,חלקם התייחסו לעצם היציאה
לעבודה ואחרים לערך העבודה כצרכן נותן שירות .הבחירה לעבוד כצרכן נותן שירות" :בחירה
בעבודה כצנ"ש נתנה לי להרגיש בפעמ הראשונה תחושת יעוד והגשמה עצמית"; =זאת
הייתה הבחירה בינ הטובות שעשיתי בחיי ,אני רואה את הדיירימ בהו6טל והחיבור שיש לי
איתמ וזה גורמ לי 6יפוק עילאי ובמיוחד אני מרגישה שאני נותנת להמ והמ לי– כשאתה נותנ
אתה מקבל"; "זה פתח בפני שלל אפשרויות חדשות"; "היציאה לעבודה כצנ"שית שינתה
את חיי ,את תחושת המשמעות שלי והשייכות שלי לעצמי=; =עצמ הבחירה להתחיל לעבוד";
=אני שמחה לצאת לעבוד אחרי שנימ שלא יצאתי מהבית=; =התחלתי לעבוד ,היה לי בשביל
מה לקומ בבוקר"; "העבודה איפשרה לי להשתלב טוב יותר"; =יכולת להשתכר ב6כומ יותר
גבוה"; "קמה מוקדמ כל בוקר ושמחה לצאת ליומ עבודה חדש .התחלתי להרוויח כ6פ";
"יותר דלתות נפתחו בפני לדוגמא הצעות עבודה שהוצעו לי שמקודמ בכלל לא חשבו
להציע לי אותנ הפכתי לאדמ עובד=; "העבודה עוזרת לי לקומ על הרגלימ כול פעמ מחדש
להיות ע6וקה להתערבב בינ האנשימ פשוט לחיות".

 21ענו שתפקודם בלימודים השתפר" :הרצונ שלי ללמוד מקצוע תמיד היה קיימ וכשניתנה
לי הזדמנות ללמוד זה רוממ את רוחי"; " מתוכ הלימודימ נוצרה לי אפשרות לרכוש מקצוע
ותע6וקה המתאימימ לי"; "הלימודימ הכני6ו לי משמעות בחיי"; =הלימודימ הזכירו לי שאני
יכולה ללמוד".
בשאלה האחרונה שאלנו האם לדעתם בחירה חופשית היא תמיד משמעותית לשיפור החיים:
 41ענו שכן 2 ,ענו שלא ו  19ענו חלקית.

דיון וסכום:
במאמר זה בדקנו את נושא הבחירה כמרכזי בכלל ועבור אנשים שמתמודדים עם מגבלה
בכלל ועם מגבלה נפשית בפרט בתהליך החלמתם .המחקר נעשה על קבוצת אנשים שעובדים
כצרכנים נותני שירות בתפקידים שונים במערך בריאות הנפש בארץ בבתי חולים ובקהילה.
הנחנו שהבחירה להיות צרכן נותן שירות משפיעה באופן משמעותי על חייו והחלמתו של
האדם) .(Dyble,et al 2014בדקנו מה היתה מטרת הבחירה שהם עשו ,מהי תפיסת הבחירה
ומשמעותה אז והיום בפרספקטיבה של זמן.
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מחקר זה נעשה בקבוצת הצרכנים נותני השירות שהיא קבוצה שהולכת וגדלה היום
בשירותים שלנו מתוך הבנת קובעי המדיניות בחשיבות הידע שנמצא אצל הצרכן וגם בגלל
הצורך והרצון של הצרכן להשפיע על מתמודדים כמוהו ,כמו שאבי אורן כותב במאמרו
מצרכנים לנותני שירות :סיפורו של גשר ) .(2007במחקר זה ראינו עד כמה הבחירה חשובה
לאנשים ועד כמה הבוחר רואה בה אבן דרך משמעותית בחייו גם ביחס לסובבים אותו ואולי
בעיקר ביחס לתפיסתו את עצמו ,יכולתו והתקדמותו בהמשך .ראינו שהבחירות יכולות
להיות בתחומים שונים :משפחתיים ,למידה ,תעסוקה יחד עם זאת עצם הבחירה החופשית
מחזקת ומעצימה אותם .הבחירה פעמים רבות נתפסת כשלב בתהליך ההחלמה ובתחושה של
מציאת משמעות )פראנקל .(1981 ,החזרת השליטה על החיים .הבחירה מתייחסת לזכותו
ויכולתו של האדם לבצע החלטות שיכוונו אותו לערכים ולמשמעות שבחייו .הבחירה
מתייחסת ליכולת האדם להגדיר את עצמו בסביבת חייו )לכמן  .(2000ראינו גם במחקר
הנוכחי שהבחירה עוזרת לאנשים ללמוד על עצמם ,לרכוש תחושת מסוגלות וערך עצמי
ותחושת שליטה בסיטואציה .כשאדם מקבל את הזכות לבחור ,הוא מרגיש כבוד והערכה
מהסביבה אליו ויכולת לקחת אחריות על חייו )בלוש– קליימן ,הדס לידור .(2010 ,פעמים
רבות אנו חווים אצל האדם המתמודד עם מחלה נפשית את איבוד היכולת לבחור וסיבות
רבות לה :המחלה ,הסביבה שלא מאמינה ,הטיפול ,התנאים ,קוצר הזמן ומיעוט האפשרויות
) .(Deegan,, & Drake, 2006יחד עם זאת כדי שאדם יוכל להחלים הוא צריך להיות יכול
להגדיר את עצמו מחדש לאחר שקיבל את הדיאגנוזה של אדם חולה או אדם המתמודד עם
מגבלה נפשית .ואין ספק שהיכולת לבחור היא אחד המרכיבים המאפשרים זאת )& Mead,.
.(Copeland, 2000

המאמר הנוכחי ,מציג ומחזק את התפיסה שלכל אדם יש את הזכות לבחור ,חשוב שהוא יוכל
לבחור ושהסביבה תאמין בכך ותאפשר לו זאת .דברינו מתכתבים עם דבריו של קוריגן ועמיתיו
שנאמרו בשנת  2012וקראו לשינוי הפרדיגמה ,מעבר משימוש במושגים כמו "היענות"
ו"דבקות" בטיפול .לשימוש במושגים של "הגדרה עצמית"" ,השתתפות" ו"בחירה" .מושגים
התומכים בהשתתפות האדם בתהליך כאדם שווה בעל זכות בחירה .היכולת של האדם לבחור
תלויה בתחושת הביטחון העצמי שלו ביכולתו להחליט על מטרותיו ובחירותיו ובסביבה בה
הוא חי :באמונה ובתקווה שבה ,באפשרויות הקיימות בה ,ובציפיות ובדרישות של הסביבה
ממנו) .הדס לידור ,נ .וצין ,א .(Corrigan, et al., 2012 2008 ,.אין ספק שהתקווה מתחילה
משינוי העמדה הראשונית מעמדה של חוסר אמונה ביכולת בחירה לעמדה של אמונה ואפילו
חלקית ,ביכולת ובזכות הבחירה.

את הדיאגנוזה של אדם חולה או אדם המתמודד עם מגבלה נפשית .ואין ספק שהיכולת
לבחור היא אחד המרכיבים המאפשרים זאת ) .(Mead,. & Copeland, 2000לאיש המקצוע
המלווה תפקיד לייצר הזדמנויות סביבות וגירויים שיעודדו בחירה )הדס לידור וצין (2008
בחירת האדם שמשקפת את מתן הכבוד לאמונותיו ,וניסיונותיו ,גם בעת לקיחת סיכון
ולעתים אף להיכשל .חוסר מתן הזדמנויות לבחור וגם להיכשל יכול להוביל למצב של חוסר
אונים נלמד.
תפקידינו ליצור סביבה שמזמנת אפשרויות ,הזדמנויות ,מלמדת אסטרטגיות של בחירה
ומאפשרת אותה ,סביבה מגוונת ומשתנה כדי שהאדם יוכל לגדול בתוכה .חשוב שבמקום
לראות את האדם כחסר מוטיבציה ,ככזה שאינו יודע לעשות בחירות בעצמו ,או כחסר
תקווה ,נראה אותו לעתים כאדם שיש בתוכו חיים שממתינים לצמוח בתוך סביבה בטוחה
ומזינה– סביבות שתהיינה זמינות ,מאתגרות ,הטרוגניות ומאפשרות את יצירת המשמעות,
התקווה והרצון ללמוד ולהשתנות ).( ,Feuerstein 1980 ,2006
כמו כן כדי לאפשר לאדם את הבחירה ואת היכולת להגדרה עצמית עלינו לשתף אותו בכל
החלטה הנוגעת לו ולחייו לשם כך עלינו לשנות את מאזן הכוחות בין מטפל למטופל ולהבין
שהמפגש ביניהם הוא מפגש של שני אנשים שווים בעלי ידע שונה שרק השילוב בין אלה
יאפשרו לאדם המתמודד לבחור בצורה חופשית )רמון ,רגב והדס לידור .(2017

סיום:
במאמר זה התמקדנו בקבוצה מיוחדת במינה קבוצת "הבריאים חולים" או כפי שהיום פעמים
רבות מכנים אותה בספרות "המטפל הפצוע"" ,צרכנים נותני שירות" "עובדים המשתמשים
בידע מתוך הניסיון" " עמיתים מומחים" ,אלה אינם כל צרכני בריאות הנפש ,אך זוהי קבוצה
חשובה ,שמשפיעה רבות על המערכת כולה .זוהי קבוצה של אנשים מחלימים ששואבים
יום יום כוחות מהתמודדות שלהם והפכו להיות פרואקטיביים בתוך המערכת למען שינוי
מעמדם של חבריהם .יחד עם זאת אין לנו ספק שאפשר להרחיב הסתכלות ולמידה זו גם
לכאלו שעשו בחירות אחרות וחשו בכך העצמה וצמיחה לקראת החלמה ושילוב שהיטיבו
את חייהם .אין ספק שהזכות שיש לכל אדם לבחור צריכה להינתן גם לאדם המתמודד עם
מגבלה ובכך היא תגביר את אמונתו ביכולתו להחלים ולהיות חלק מהחברה הסובבות אותו.

רשימת מקורות:

חשוב להדגיש שתהליך ותוכן הבחירה לא נעשה בהתעלמות או הכחשה של המגבלה ,אלא
להפך עם הפיכתה של המגבלה ללגיטימית ואף תורמת ומעצימה הן את האדם עצמו והן את
החברה הסובבת אותו בחירה שמאפשרת לאדם המתמודד לראות את המגבלה שלו כערך
לשיפור החברה בה הוא חי )הדס לידור ,צין (.2008
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ידע מתוך ניסיון כמשפיע על הפרקטיקה,
מחקר והמדיניות
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מבוא

על ניסיון להיחלץ משבי
ולהיאבק בטיפול כוחני

דליה וירצברג–רופא וצביאל רופא

אנו מפחדים פעמיים :ראשית אנו חוששים שיתקוף אותנו החולי ,ובמקרים רבים אנו
האזוריות באשפוז
חוששים עוד יותר מהמקום ,שבו ניאלץ לקבל טיפול רפואי .לפי ֶהסדר ֲ
הפסיכיאטרי אנו  -נפגעי הנפש בישראל  -משויכים למוסד אחד מסוים באזור גאוגרפי לפי
כתובת מגורינו ,ואיננו יכולים בדרך כלל לקבל טיפול במקום אחר .אנו כפויים לחזור שוב
ושוב לאותו בית חולים ,כאילו היינו נתונים בשבי .כל העת עולה מהשטח מצוקת אנשים,
שנכפה עליהם לחזור לבתי חולים שבהם חוו חוויות קשות ,ושעצם המחשבה על חזרה
ֲאליהם עורר בקרבם חרדה עצומה ,שדרדרה את מצבם הנפשי.

ב– 10בספטמבר  2012אשררה ממשלת ישראל את אמנת האו"ם לזכויות אנשים עם
מוגבלויות .עקרונות יסוד באמנה זו הם אי–אפליה ,הזכות לאוטונומיה וחירות האדם לבחור
בעצמו .מה יותר סותר את העקרונות האלה ממצב ,שבו אדם כפוי לקבל טיפול פעם אחר
פעם במקום האחרון עלי אדמות שאליו ברצונו להגיע? מקום שעצם המחשבה עליו מהפך
את קרביו ,מעצים את חרדותיו ומדרדר את מצבו הנפשי? גם אנו חווינו את הדברים האלה
על בשרנו.

נאל .לאור ניסיון העבר בנעוריי
בּר ַב ֵ
דליה :ב– 1995השתייכתי לפי כתובתי לבית החולים ַא ָ
ידענו היטב משפחתי ואני כי מוטב לי להתאשפז במרכז בריאות הנפש ַשלווָ ָתה .כדי לעקוף
האזוריות הלכתי עם ידיד למשרד הפנים ,והחלפנו את מקום מגוריי לרעננה,
את ֶהסדר ֲ
כתובת שבה התגוררה משפחתו .אחרי כן לקח אותי אחי אילן למרכז בריאות הנפש שלוותה.
כבר עברתי כמעט את כל הליך הקבלה ,אך אז ביקשה הרופאה מאחי לחכות לי בחוץ כי
הייתה מעוניינת לשוחח איתי ביחידות .הדבר הבא שזכור לי הוא שאילן אמר לי" :דליה,
אנחנו צריכים ללכת מכאן" .ואני קראתי" :אבל למה?" בשלב ההוא כבר חשתי שהגעתי
למקום מקלט ,למקום מוגן שבו יטפלו בי היטב .ענה אחי" :כי אמרת לרופאה שאת גרה בתל
אביב" .כך הגעתי לאשפוז של חודש בבית החולים אברבנאל ,שבמהלכו בהיותי מסוממת
מתרופות ביצע בי אחד החוסים את זממו באקט נקרופילי ,ולא התלוננתי על כך מחמת
הבושה ורגשות האשמה )למה הייתי פסיבית כזומבי?( .איש לא שמר עליי.

"אנוֹש" בבת ים .חבריי סיפרו לי בעיניים מלאות פחד וכאב
צביאל :ב– 2002עבדתי במועדון ֱ
על התנסויות קשות ,על השפלות ועל התעללויות שחוו בבית החולים .שאלתי אותם אם יהיו
מוכנים להגיש תלונה במשטרה .הם סירבו באומרם כי איך יוכלו להתלונן על אנשי צוות
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מסוימים ,ובאשפוז הבא יהיה עליהם להגיע שוב לאותה מחלקה?
הניסיון האישי של שנינו הפך אותנו לנחושים מאין כמותנו לשנות את רוע הגזירה.

מעט רקע על זכויות החולה
זכויות החולה בדבר בחירת בתי החולים נחלקות היום לשלוש רמות :חולים אונקולוגיים
יכולים לבחור כל בית חולים בארץ; חולים במחלות גופניות אחרות יכולים לבחור בין
בתי חולים שבהסדר עם קופות החולים; ואילו חולים במחלות פסיכיאטריות מוגבלים לבית
חולים יחיד ,ולעיתים למחלקה מסוימת בבית החולים ,לפי כתובת המגורים )הארץ מחולקת
ל–ֲ 23אזורי אשפוז( .לאחר מאבק ממושך  -שתי עתירות לבג"צ והצעת חוק  -זכות הבחירה
נכתבה על נייר הנוהל ב– - 2014אך נותרה "אות מתה" ,ובפועל נשללת מאיתנו זכות זו כפי
שיפורט בהמשך 1.פגועי הנפש נמצאים בתחתית "שרשרת המזון" של מערכת הבריאות בכל
הנוגע לזכות לבחור את המוסד המטפל בהם.
האזוריות באשפוז הפסיכיאטרי  -גם במתכונתו הנוכחית  -פוגע קשות בשוויון,
ֶהסדר ֲ
באוטונומיה ובכבוד האדם של בעל המוגבלות הנפשית ובזכותו לבחירה חופשית ,והופך את
בתי החולים למונופולים שאינם צריכים להתחרות ביניהם על השירות ועל איכות הטיפול,
ומכאן התנאים הקשים השוררים בהם .מדובר בשריד לגישה פטרונית )פטרנליסטית( מהעבר,
ולפיה אנשים עם מוגבלות נפשית אינם כשירים לקבל החלטות עבור עצמם אף שהמגמות
הרווחות היום בתחום בריאות הנפש מדגישות את ֶעקרון הבחירה כעיקרון מנחה ומרכזי
בטיפול הנפשי.
מה אנחנו מציעים? כאשר מתמודד נפש יפנה מרצונו ולפי בחירתו לבית חולים פסיכיאטרי,
ולא יהיה בו מקום פנוי ,תמיד יוכל לפנות לבית חולים אחר עד שיימצא בית חולים פנוי.
כאשר מתמודד נפש יהיה במצב נפשי קשה או כאשר יובא לאשפוז כפוי ,ולא יהיה מסוגל
לבחור באותו רגע בית חולים כרצונו ,יוכל להתאשפז על פי "הוראה מקדימה" 2.גם אם לא
נכתבה הוראה מקדימה ,עדיין תוכל משפחתו לבחור עבורו את בית החולים.

השתלשלות המאבק
בשלהי  2005נוצר קשר עם משרד עורכי הדין אדם שטיפלו בעתירתנו הראשונה לבג"צ,
אלא שהעתירה הוגשה רק בינואר  .2010במשך שנים אחדות הקפאנו את ההליכים מאחר
שכמה גורמים שכנעו אותנו כי הרפורמה בבריאות הנפש תיושם עד מהרה ותפתור בעיה
זו .דווקא משרד הבריאות הוא שניפץ את האשליה .בתשובת המדינה לעתירתנו הראשונה
הובהר" :גם אם תאושר הרפורמה הביטוחית בתחום בריאות הנפש ,לא יהא בכך כדי לבטל
 1ר' "משרד הבריאות משלה חולים פסיכיאטרים :לא באמת יכולים לבחור היכן להתאשפז" ,רוני לינדר–גנץ,
דה מרקר22.7.15 ,
 2הוראה מקדימה היא הוראה הנהוגה בארצות אחרות ,ומשמעה  -הנחיה מקדימה לטיפול פסיכיאטרי המהווה
מסמך חוקי הנוצר כדי לענות על אובדן אוטונומיה והבחירה בזמני משבר נפשי .הנחיות מקדימות מאפשרות
לאנשים להביע את רצונותיהם ואת העדפותיהם ולתכנן את אופן הטיפול בזמן משבר עתידי.
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האזוריות הנתקף על ידי העותרים".
את ֶהסדר ֲ

עתירתנו נדחתה באוקטובר  ,2010אך פסק הדין הורה למשרד הבריאות להעלות על הכתב
נוהל חדש שיתחשב ב"היבט הבעייתי" שהעלינו .חיכינו קרוב לשנתיים ובינתיים הגיעו עוד
ועוד מעשים קשים לידיעתנו .עמותת "בזכות" העבירה לרשותנו מכתב על אודות אישה
שאנס אותה לטענתה אח במהלך האשפוז .למפרע ביקשה להתאשפז במוסד אחר) .אגב,
המשטרה חקרה את האח והמליצה להגיש כתב אישום ,אך העניין התמסמס בפרקליטות
המדינה (.הפסיכיאטר המחוזי סירב להיענות לבקשת האישה שנאנסה לכאורה .לא יכולנו
לשבת עוד בחיבוק ידיים ,ובמאי  2012עתרנו שנית .וראו זה פלא ,כחודשיים אחר כך הוציא
משרד הבריאות נוהל חדש ,שמן הסתם לא היה בא לעולם כלל לולא עתרנו שנית.

כלומר ,במקום לאפשר בחירה ולהגביל חריגים ,משרד הבריאות הגביל את כולנו והוציא
נוהל שבו מפורטים קריטריוניםֵ ,מהם דרקוניים ,ולפיהם תישקל בקשה להתאשפז במוסד
אחר .ההחלטה על כך נתונה כמובן בידי בכירי המערכת הפסיכיאטרית .זה ההליך :פנייה
למנַ הל בית החולים ,שבו היה האשפוז הקודם ,המעביר את הבקשה לראש שירותי בריאות
הנפש במשרד הבריאות ,והחלטתו של האחרון נתונה לערעור לפני הפסיכיאטר המחוזי,
ואחריו  -הוועדה הפסיכיאטרית במחוז ,ומשם אפשר להשיג על החלטה בבית משפט לענייני
ִמנהל.

האין זו תקנת סדום? האם הגיוני שאדם הזקוק בדחיפות לפתרון אשפוז יהיה מסוגל ברגעיו
הקשים ביותר לצלוח מסלול מכשולים בירוקרטי? הרי סביר כי ההליכים בעניינו יסתיימו רק
לאחר שחרורו מהאשפוז.

במהלך שנה וחצי ,משעתרנו במאי  2012ועד הפסיקה בדצמבר  ,2013המשיכו להגיע
האזורי .למשל
ההסדר ֲ
לידיעתנו עוד ועוד חוויות קשות של מאושפזים שאירעו בעטיו של ֶ
)מסמכים בנוגע למקרה זה צורפו לעתירתנו המתוקנת שהוגשה בנובמבר  (2013אשפוז כפוי
של אישה שהגיעה למיון בתל השומר כשהיא שרויה בדיכאון .כל מסמכיה הרפואיים מעידים
כי שללה מחשבות אובדניות ,וכי לא היו לה כוונות תוקפניות  -כלומר ,לא הייתה מסוכנת
לעצמה או לסביבתה .מאחר שסירבה לעזוב את בית החולים תל השומר ,שבו קיבלה טיפול
קודם שהחליפה את מקום מגוריה ,איימה עליה הרופאה שאם לא תעזוב את המקום ,תוציא
לה בתוך שעה הוראת אשפוז כפוי .וכך היה .ג' מצאה עצמה מאושפזת במחלקה סגורה בבית
החולים אברבנאל .לדבריה ,שהתה שבעה ימים בגיהינום .שני ילדיה הקטנים חשבו שאימם
מתה .לאחר שבוע השתחררה באמצעות ועדת ערר של הסיוע המשפטי .בעקבות התנסות
מהלֶ ֶמת )פוסט–טראומה( ,וכעת עניינה נדון בערכאות.
קשה זו היא אובחנה כסובלת ַ

לצערנו ,גם הפעם לא נענה בית המשפט העליון לקריאתנו לעזרה ,אם כי לא סתם את
הגולל .בפסק הדין מ– 31בדצמבר  2013נכתב" :השאלה שמעוררת העתירה היא נכבדה
ורגישה ,והמציאות דינמית ...אנו סבורים כי השאלות צריך שישובו ויתלבנו לקראת השינוי
המסגרתי ב–."2015

לאחר שההליך המשפטי לא צלח פעמיים ,החלטנו לפנות לכנסת להליך חקיקה .ב–18
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במרס  2014הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיזמנו כדי לאפשר בחירה בבית החולים
הפסיכיאטרי .ב– 16ביולי שנה זו הבטיחה לנו שרת הבריאות דאז יעל גרמן לאשר את ההצעה
בוועדת שרים לענייני חקיקה לפי מתווה פשרה :אנו נוותר על זכות הבחירה החופשית,
ונסכים להסדרי הבחירה הכלליים ברוח המלצות ועדת גרמן .הסכמנו לכך .הכנסת יצאה
לפגרת הקיץ .בתום הפגרה פרסם משרד הבריאות נוהל חדש .שרת הבריאות גרמן אישרה
את הנוהל החדש והפילה את הצעת החוק שלנו בניגוד להבטחתה המפורשת.
הנוהל החדש כולל את המשפט" :ככלל מטופל הזקוק לאשפוז יוכל לבחור את בית החולים
בו ירצה להתאשפז" .הצרה היא שהבחירה מתאפשרת רק בתנאי שהתפוסה בבית החולים
אינה עולה על  .95%בפועל כמעט לא מתקיימת בחירה כי התפוסה הממוצעת בבתי החולים
עולה על .100%
לראיה ,בעקבות פעילותנו החל משרד הבריאות לפרסם עדכון יומי של אחוזי התפוסה .קל
לראות שאפשרות הבחירה כמעט אינה קיימת בפועל.
גם אם הגבלת התפוסה הייתה מאפשרת בחירה מסוימת ,הנוהל היה פסול מפני שהוא מייצר
אפליה מעוגנת בכתובים בינינו לבין שאר החולים ,שזכות הבחירה שלהם אינה מוגבלת
באמצעות התפוסה.
רוב המתמודדים כלל אינם מודעים לזכות זו ,המצומצמת מאוד ,כי אין מיידעים אותם
עליה .יתירה מזאת ,ארגון "בזכות" הביא לידיעתנו מקרה שבו למרות העובדה שאחוזי
התפוסה בבית חולים מסוים אפשרו בחירה ,עניין נדיר כשלעצמו ,התנו במוסד המבוקש את
קבלתו של המטופל בהמצאת "טופס שחרור" מהמוסד האזורי; למרות ניסיונותיו לא הצליח
המטופל להשיג את הטופס .פניות מטעם ארגון בזכות למנהל המוסד ולפסיכיאטר המחוזי
לא הועילו ,ונדרשה הנחיה של ראשת השירות .לא זו בלבד שהמתמודד לא קיבל טיפול
דחוף בהתאם לצרכיו ,אלא אף נאלץ לחוות החפצה הכרוכה בהשפלה ,טרטור ועוגמת נפש.

החשיבות של זכות הבחירה
תנאי
שאלה :מדוע סוגיית הבחירה של המוסד הפסיכיאטרי כה חשובה ודחופה? התשובה :כי ֵ
האשפוז בבתי החולים הפסיכיאטריים הם לרוב קשים מנשוא .ב– 9בפברואר  2010פורסמו
ב– YNETדברי סגן שר הבריאות דאז ,הרב יעקב ליצמן ,בעקבות כמה ביקורות שביקר
עם בכירי משרדו בכמה מוסדות לחולי נפש" :בתי החולים לחולי נפש מזעזעים; הייתי
סוגר אותם .בתי החולים לא מתאימים אפילו למגורי בעלי חיים" .כן נכתב" :מנכ"ל משרד
הבריאות )איתן חי–עם( הביע זעזוע ,ואילו ח"כ אדטו חוותה 'טלטלה והלם'" .ב– 24בדצמבר
 2013התכנס דיון דחוף בישיבת משרד העבודה והרווחה של הכנסת ,ועניינו" :תלונות על
אלימות ועל הזנחה כלפי חוסים במוסדות פסיכיאטריים שלרוב אינן מגיעות להכרעה בבתי
המשפט ,מבלי שיש הסבר מניח את הדעת".
זה שנים שאנו נאבקים למען פיקוח חיצוני בלתי תלוי על מערכת האשפוז הפסיכיאטרי.
מדובר בגוף שבו יהיה מנגנון אפקטיבי של בירור תלונות של מי שנמצאים במסגרות דיור
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ומוסדות סגורים לצורך שמירת זכויותיהם .אנשים המתגוררים במסגרות אלה ,בארץ ובעולם,
חשופים במידה רבה יותר לפגיעה משום שמסגרות אלה מבודדות מכלל האוכלוסייה .ארגון
בזכות פרסם ב– 2014נייר מדיניות בנושא זה ,וח“כ אילן גילאון הניח על שולחן הכנסת הצעת
חוק בנושא ב– 1בפברואר  .2016לצורך כך הייתה אמורה לקום יחידה לבירור התלונות בתוך
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות השייכת למשרד המשפטים .מנכ“לית משרד
המשפטים עו“ד אמי פלמור התנגדה לכך ,וההליך נעצר.

אנו מאמינים שבהיעדר פיקוח חיצוני יעיל  -ההזנחה ,האלימות וההתעללויות יימשכו כל
עוד לא תהיה לנו זכות בחירה בבית החולים ,כל עוד מכסת המאושפזים מובטחת גם לבית
חולים ידוע לשמצה .אם תהיה זכות בחירה במוסד ,כפי שמתאפשר ברפואת הגוף ,בתי
חולים קשים יתרוקנו ,הכנסתם תיפגע  -והם ייאלצו להשתפר.

הקשירות ,הבידוד ושאר פגיעות

ב– 22ביוני  2015פרסמתי )דליה( מאמר ב"הארץ"" :מתמודדי הנפש בישראל מפחדים למות
קשורים למיטה" על השימוש המופרז בבידוד ובקשירה במחלקות ובמוסדות הפסיכיאטריים.
טענתי כי שימוש זה מפר את זכויות האדם של מתמודדי הנפש ,ופוגע בגופם ,בנפשם,
בכבודם ובחירותם .במרץ  2016פרסם ארגון ”בזכות“ ,המרכז לזכויות אדם של אנשים עם
מוגבלויות ,דו“ח שחשף תמונה קשה  -קשירת מטופלים מקובלת בכל אחד מבתי החולים
הפסיכיאטריים בישראל .כרבע מהמאושפזים חוו קשירה ,לעתים במשך שעות ארוכות ,ימים
ואף שבועות  -כ־ 4,000איש בשנה .אנשי טיפול מציגים את המחלקות הפסיכיאטריות כמקום
מוגן שאליו באים לקבל טיפול ,אבל בפועל משתמשים בפרקטיקות ברוטליות כקשירת בני
אדם לשעות ולימים .הפסיכיאטר פרופ‘ זאב קפלן ,מנהל המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע,
הודה בהתכתבות פרטית כי ”קשירה היא כשל טיפולי“ .מדינות רבות כבר הפנימו את המסר:
קשירה אינה טיפול.

על רקע הדו“ח התפרסם המקרה של נועה )שם בדוי( ,שנקשרה בידיה וברגליה למיטה בחדר
בידוד ריק במשך  24ימים רצופים במחלקה הפסיכיאטרית של בית החולים שיבא תל השומר.
בייאושה פנתה משפחתה של נועה לתקשורת ולבית המשפט .קרן נויבך ורן רזניק ,כתב
הבריאות ב“ישראל היום“ ,לא הרפו מהנושא .בזכות התערבותו של בית המשפט התאפשרה
ההעברה של נועה למרכז לבריאות הנפש בבאר שבע שם טופלה באופן הולם ללא קשירה.

בעקבות הדו“ח והמקרה של נועה הוקמה ועדת ממשלתית לצמצום הקשירה והבידוד,
שפרסמה את המלצותיה במאי  .2017ההמלצות הורו על שינוי של ממש .בין המלצותיה
התייחסה הוועדה לכך שבעיית הקשירה היא רק ”קצה הקרחון“ ,והצביעה על ”ליקויים
וכשלים שורשיים וארוכי שנים“ .ועדה זו המליצה על ”מינוי ועדת המשך ציבורית רב–
תחומית שתדון בהיבטים המערכתיים של מערכת בריאות הנפש“ ,ופירטה שורה של נושאים
שבהם נדרש תיקון יסודי.

חצי שנה חלפה מפרסום המלצות הוועדה וטרם גובשו נהלים מחייבים .ב– 10בדצמבר 2017
התפרסמה טיוטת חוזר מנכ"ל שכללה הנחיות חדשות ,אך השמיטה את העניין החשוב
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ביותר :התערבות ועדה בראשות משפטן לצורך החלטה על המשך קשירה או הפסקתה לאחר
 24שעות .לצד ארגון בזכות ניאבק על כך שתיושם ההמלצה המקורית ,כדי שהחלטה זו לא
תישאר בסמכותו הבלעדית של בית החולים.
זה זמן רב שהעיתונאית קרן נויבך חושפת בתכניתה ”סדר יום“ פרשיות קשות של קשירה
בארבע גפיים לאורך שבועות ארוכים ,כמו גם בידוד בתנאים תת–אנושיים שנמשך חודשים
ואף שנים ארוכות בביה“ח הפסיכיאטרי שער מנשה.
השמות )הבדויים( מתחלפים :סיון ,טל ,דניאל ,נועם וכו‘ .לפני כשנה דיווחה נויבך על עובד
המוסד שנעצר לאחר שהכה מטופל והושעה מעבודתו )גם במקרים הספורים שבהם עובדים
מורשעים בעבירות קשות מאוד ,גזרי הדין מסתכמים בעונשי מאסר קצרצרים(.
ד“ר שרון שליו ,מומחית בינלאומית להפרדה ,בידוד וקשירות ,קבעה שמה שנעשה בביה“ח
שער מנשה הוא בגדר עינויים לכל דבר ועניין” .זה מדהים עד כמה הרופאים מגוננים כאן
האחד על השני“ ,אמרה לנו נויבך” .הסיבה העיקרית לכך שהבידוד בשער מנשה לא עבר
מן העולם ,היא כי הרופאים מחוץ לשער מנשה שמונו לוועדה שאמורה לבדוק כל אחד
מהמבודדים ,אינם מעזים לצאת נגד ההחלטות של הרופאים במוסד הזה .פשוט מגנים על
החלטות העבר של הקולגות שלהם“.
דוּח על אלימות כלפי מאושפזים ֶ -מרכז
ושימו לב לסדרת העובדות המדהימות האלה )מתוך ַ
המחקר והמידע של הכנסת 23 ,בדצמבר :(2013
 .1בידי משרד הבריאות ובידי גורמי האכיפה בישראל אין נתונים על היקף האלימות
כלפי מאושפזים במוסדות בריאות הנפש.
 .2מהפרקליטות נמסר כי אי–אפשר לבדוק במערכת הממוחשבת באילו מהתיקים
שנפתחו בפרקליטות בגין עבירות אלו היה קורבן העבירה אדם המאושפז בבית חולים
לבריאות הנפש.
 .3מאותה סיבה אי–אפשר לקבל מהנהלת בתי המשפט נתונים על הכרעות הדין ועל
גזרי הדין בתיקי אלימות ופגיעה מינית כלפי מאושפזים בבתי חולים לבריאות הנפש.
 .4לעמותות "אנוש"" ,בזכות" ו"עוצמה" אין נתונים על מעשי אלימות כלפי מאושפזים
בבתי חולים לבריאות הנפש.
לדברי עמותת "בזכות" ,תלונות כאלה הגיעו אליה שהוגשו קודם לכן למשטרה ,וזו סגרה
את התיק ,על–פי רוב מחוסר ראיות .לדבריה ,אדם שהיה מאושפז ,כאשר הוא מגיש תלונה
במשטרה על שימוש באמצעי הגבלה שהופעל כלפיו שלא בצדק ,ואילו המטפל מצדיק את
המעשה כשימוש לגיטימי באמצעי ,התיק ייסגר בשלב ראשוני זה ,שכן קשה לקבל את עמדת
המתלונן ,שהיה שרוי במצב נפשי קשה .לפי עמדת העמותה ,מן הראוי שהמשטרה תחקור
חקירה מעמיקה יותר במקרים אלו.
בעקבות פרשת האלימות וההתעללות במוסד "נווה יעקב" מינה ראש ִמנהל הרפואה במשרד
הבריאות צוות לתחקור האירוע ,ובראשו ד"ר ישי אוסטפלד ,עוזר רפואי לראש ִמנהל הרפואה
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בדוּח שהוגש ביולי  2013על מגוון רחב של נושאים הראויים
ַ
במשרד הבריאות .הצוות הראה
לתיקון .גם ההמלצות של ועדות קודמות )למשלַ ,
דוּח ועדת שרשבסקי מ– 1991בנושא "ההגנה
על חולי נפש מאושפזים מפני תקיפה וניצול מיני"( נותרו בגדר "אות מתה" ,ולא יושמו בשטח.

לאור כל האמור לעיל ,וכפעילים שעמלים שנים רבות בתחום בריאות הנפש ,אנו חווים כאב–
לב בשל היעדר התקדמות של ממש בנושאים הקריטיים בעינינו .לצד זה עלה גם תסכול שגרם
לנו לעצור לרגע את הפעילות ,ולנסות לתור אחר סיבות העומק למצב הקשה שבו שרוי תחום
זה :איך ענף רפואי שלם מתנהל במשך עשרות שנים בפער כה עצום מענפי רפואה אחרים,
ואיך למרות עדויות אישיות ,שערוריות רבות שנחשפו ,כתבות ,תחקירים ואווירה ציבורית
קשה  -עולם כמנהגו נוהג.

ליקויים שורשיים רבי שנים

המדינה היא זו שקבעה כמה מיליארדים יוקצבו לטיפול במתמודדי הנפש .ליתר דיוק ,כמה
מיליארדים היא תגרע בכל שנה ושנה מהתקציבים הנחוצים עבור אשפוז פסיכיאטרי הומאני,
הן בתשתיות ובינוי והן ביחסי אנוש טובים ומכבדים .אגף שירותי בריאות הנפש הוא רק זרוע
מבצעת.

בדוח מבקר המדינה מ– 2010בפרק ”סוגיות בתחום בריאות הנפש“ נכתב” :שיעור הלוקים
בנפשם בישראל דומה לזה שבמדינות מערביות .אולם חלקו היחסי של התקציב לשירותי
בריאות הנפש בישראל מסך ההוצאה הציבורית לבריאות נמוך בהשוואה למדינות אלה :בעוד
שבחלק ממדינות אלה ההקצאה לשירותי בריאות הנפש עומדת על כ– 10%מסך ההוצאה
הציבורית לבריאות ,חלקם של שירותי בריאות הנפש בישראל הוא כ–.“5%

נשאלת השאלה איך במשך עשרות שנים מתפקדת מערכת בתקציב הנמוך לפחות במיליארד
וחצי לשנה מהתקציב הנחוץ .התשובה היא שבין השאר ,היא מצליחה לתפקד גם באמצעות
התנהלות כוחנית ברוב חלקי מערכת האשפוז.

בישראל שוררת התנהלות כוחנית רבת שנים בתוך המוסדות הפסיכיאטריים )מלבד יוצאים
מהכלל :ביה“ח שלוותה ואיים אחדים גם בבתי חולים קשים( .לרוב רובם של מאות אלפי
המתמודדים שחוו זאת על בשרם ,אין ספק בכך .ניסיונם מעיד כאלף עדים על התנהלות
כוחנית השוררת במערכת זו לאורך השנים .גם מאות אלפי בני המשפחות מכירים היטב את
האווירה המנוכרת והכוחנית בבתי החולים.

יש שיטענו שבמערכות האשפוז הפסיכיאטרי אמנם קיימת כוחניות ,אך היא איננה בגדר
מדיניות מכוונת ,ולדעתם גישה זו נובעת משלל סיבות אחרות .בין אם מדובר במדיניות
כוחנית מכוונת ,ובין אם מדובר בכוחניות מסיבות שונות אחרות ,עצם קיום התופעה בהיקף
זה גורר את אותן תוצאות .הכוחניות המערכתית ,מתוכננת או לא ,מאפשרת למעשה תקצוב
חסר של שירותי בריאות הנפש .בהערכה גסה וצנועה אפשר לומר כי גישה זו חוסכת לאוצר
ולמשרד הבריאות מאות מיליוני שקלים בכל שנה.

כמי שעברו על בשרם אשפוזים טראומטיים ,ונוהגים לבקר כבדרך שגרה אחרים השוהים
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במחלקות אלה ,ידוע לנו היטב שהגישה הכוחנית הנפוצה בבתי החולים מרתיעה את רוב מי
שהתאשפז במחלקה פסיכיאטרית סגורה מלחזור לאשפוז נוסף .הסבל הרב בין רוב כותלי
מחלקות אלה גורם בסופו של דבר ללמידה התנסותית לא מודעת .חוויית האשפוז הקשה דומה
ברוב המקרים להכנסת יד לתוך אש .מתמודדי נפש החוזרים לקהילה לאחר אשפוז נוטים
לפתח מוטיבציה חזקה להישמר מפני הידרדרות למשברים חוזרים ,כדי לא לחזור לאשפוז
המפחיד .לא נתפלא אם אנשי מקצוע רבים רואים בכך הישג טיפולי.
מחיר מיטת אשפוז מגיע לכחצי מיליון שקלים בשנה .לצורך המחשה ,תוספת של אלף
מיטות )מעל ל– 3,600המתוקצבות בפועל( יעלה את ההוצאה התקציבית בסדר גודל של
מאות מיליוני שקלים לשנה בקירוב ,כאשר התקציב השנתי כולו מסתכם בערך בשניים וחצי
מיליארד שקלים.
הגישה הכוחנית ,מתוכננת או לא ,משרתת הן את האינטרסים הכלכליים של משרד האוצר והן
את אלה של משרד הבריאות ,אלא שמה שמשרת היטב את האינטרסים של משרד הבריאות
ומשרד האוצר ,שחלקם מעוגנים בהסכמים חתומים ביניהם ,גם אחראי לכך שזכויות האדם
המאושפז נרמסות ברגל גסה לאורך השנים.
מי שנחשף למקרים אחדים בלבד ,לעדויות אישיות ספורות ,מחזיק בחוכמת ”המספרים
הקטנים“ .אלה לא יבינו את הקשר שבין ההתנהלות הכוחנית למספר המיטות במערכת .לשם
כך יש לראות את התמונה הגדולה ,להיות ערים לתהליכים המתרחשים ב“מספרים הגדולים“.
שירותי בריאות הנפש מחויבים להסכמים חתומים בין האוצר לבין משרד הבריאות ,הקובעים
את מספר המיטות המקסימלי ,ועליהם לנקוט אמצעים שיביאו לצמצום מספר הפונים
לאשפוז .אמנם אם אדם במצב נפשי קשה מגיע למיון פסיכיאטרי ,אין ברירה אלא לאשפזו,
אך המערכת מנציחה את התנאים הקשים ברוב בתי החולים ,ואלה מרחיקים מחדרי המיון את
רוב המתמודדים.
הסברים אלה מספקים תשובות לקושי להסביר את קיומה של גישה טיפולית כוחנית הנתפסת
בציבור כבלתי מוסרית ,זוכה לקיתונות של רותחין וגורמת למקצועות הטיפוליים נזק תדמיתי
עצום .הם מסבירים גם מדוע לא משכפלים את מודל בי“ח שלוותה ,אשר מדגים כיצד אפשר
לנהל בית חולים בדרכי נועם ,בדרך כלל ,בלי לפגום באיכות הטיפול הרפואי ,שאף יוצא
נשכר מכך.
גם מוסדות החוק ,האכיפה והמשפט במדינת ישראל ,כמו גם שאר מקצועות הרפואה ,מאשרים
ומאפשרים את המשך מצב העניינים הזה ,ובכך למעשה מעניקים לו גיבוי מלא.
אין בכוונתנו להרפות מהמאבק החשוב למען זכות הבחירה במוסד הרפואי .זו זכות אלמנטרית
וטריוויאלית שהיעדרה מביש ,והצורך להילחם עליה  -מחפיר .אנו מאמינים שיישום זכות
הבחירה יגרור תחרות בין בתי החולים ,וזו בתורה תשפר את השירות ותפתור כמה מהבעיות
הקשות ביותר השוררות במערך האשפוז .אנו מקווים בכל לבנו שיחברו אלינו כוחות מרכזיים
ושהרשויות יתעשתו ויבינו כי מצב העניינים השורר הוא כתם מכוער על פרצופה של ישראל.
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כמו כן ,אנו קוראים מכאן לממשלת ישראל ולשר הבריאות :אשפוז חומל ומגונן בתנאי אכסניה
משופרים הוא צו השעה .חובה על מקבלי ההחלטות להגדיל תקציבים ולספק אשפוז בתנאים
ראויים למי שקופחו וסבלו מתנאי אשפוז קשים במשך עשרות שנים .על קופות החולים
מוטלת החובה לאמץ את מודל הבתים המאזנים בקהילה .חלופות אשפוז אלה זכו באישור
רגולטורי והוצבו קריטריונים מוסדרים לפעילותן .הן זולות יותר מאשפוז רגיל ,והתנאים בהן
משופרים לאין ערוך .אין ספק שעל קופות החולים לממן אותן כחלופת אשפוז ,ויפה שעה
קודם.
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השתלבות מתמודדים עם פגיעה נפשית
במערך בריאות הנפש כעובדים
שינוי של ממש
עדי נעמן

בעשור האחרון חלה פריצת דרך משמעותית במערך בריאות הנפש עם השתלבותם של
מתמודדים עם פגיעה נפשית בתפקידי עובדים במסגרות השיקום והטיפול כצרכנים נותני
שירות ,עמיתים מומחים ,עמיתים לזכויות ,מסבירנים ובתפקידים אחרים.
השתלבותם משקפת מהפיכה תפיסתית במערך בריאות הנפש בארץ ובעולם וממחישה
חלק ממגמה כללית של מאבק על מקום ויחס לשונים בחברה המערבית .יש לה השפעות
מרחיקות לכת על מיגור ועל צמצום הסטיגמה הציבורית כלפי אחת האוכלוסיות המודרות
והמופלות ביותר במדינת ישראל ,בפרט ,ובעולם ,בכלל ,ועל השתלבותם של מתמודדים עם
פגיעה נפשית בקהילה.

תמיכת עמיתים  -מתמודדים תומכים במתמודדים
מתמודדים עם פגיעה נפשית סיפקו תמיכה הדדית בלתי פורמלית זה לזה זה זמן רב .באשפוז
הפסיכיאטרי עוד מראשיתו ,כאשר מצאו את עצמם יחד בחוויה משותפת )לרוב חווית
מצוקה( ,נטו באופן טבעי לתמוך זה בזה במהלך האשפוז.
אנשים שאושפזו בבתי חולים פסיכיאטריים משתפיםֵ ,מהם סיפרו שאחד מהדברים שסייע
להם בעיקר להתמודד עם המשבר הנפשי ועם הקשיים שמלווים לו הוא לאו דווקא הטיפול
הרפואי המסורתי .לעיתים טיפול זה עלול להיתפס בעיני המטופלים כלא נגיש ,ולעיתים
השהייה המשותפת עם מטופלים אחרים בבית חולים  -היא שיצרה עבורם מעין אחוות
תמיכה כשווה אל שווים .אחווה זו צמחה באופן טבעי בין אנשים שנמצאו בסמיכות ,קרובים
זה לזה שבועות או חודשים .לעיתים ,התחושות העוצמתיות שמחלחלות לאורך המשבר
הנפשי ולאורך האשפוז הצליחו למצוא מנוחה ונחמה במפגש נטול אגו ומנגנוני הגנה
בין האנשים .מפגש כזה ממחיש הן למטופלים והן לצוותי בתי החולים ובכלל שאשפוז
פסיכיאטרי או משבר נפשי עלולים לקרות לכל אחד ואחת מנסיבות חיים שונות ומגוונות.
מפגש מהסוג הזה ,בכוחו להעניק תמיכה שמסייעת לאדם להשתלב בחזרה בקהילה עם יותר
כלים ופחות סטיגמה עצמית ).(Ockwell, 2012
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הנפש .מטרתם הייתה לגרום לקובעי המדיניות ולאנשי מקצוע מהתחום לשנות את דרך
חשיבתם ,להתחשב ולהקשיב לנושאים שהם בסדר עדיפות גבוה של המתמודדים עצמם
)לכמן והדס לידור.(2007 ,
המאבק של תנועות הצרכנים לשינוי הגישה פגש מגמה מקבילה גם בקרב אנשי מקצוע
חוקרים וקובעי מדיניות מתחום בריאות הנפש.

בעשורים האחרונים תמיכת עמיתים מקובלת מאוד ומיושמת באופן פורמלי בתחומים רבים
אחרים ,כגון סיוע למכורים לשעבר ,סיוע לאנשים שמתמודדים עם בעיית משקל ,להלומי
קרב ,למתמודדים עם סרטן ,למתמודדים עם שכול ועם אובדן בן משפחה ועוד.

יוזמה משותפת של התנועה הצרכנית בבריאות הנפש בשיתוף עם המועצה הארצית לשיקום
נכה הנפש בקהילה ואנשי המקצוע הוציאה לפועל ב– 2005את מסלול ההכשרה הראשון
מסוגו  -קורס "צרכנים נותני שירות"  -באמצעות סיוע ותמיכה של משרד הבריאות–אגף
בריאות הנפש–יחידת השיקום .הקורס נועד להכשיר אנשים שמתמודדים עם פגיעה נפשית,
והצורכים שירותי שיקום ,להיות נותני שירותים בעצמם למתמודדים אחרים .הקורס יצא
לפועל מתוך הנחה שצרכני השירותים צברו ידע ייחודי במהלך התמודדותם עם הקשיים
ועם משברי הנפש .הם רכשו ידע מניסיון אישי תוך כדי צריכת השירותים ממערך בריאות
הנפש .ידע זה העניק ערך מוסף ,כלים ותובנות ייחודיות שיכולים להוביל ליצירת מערכות
יחסים הדדיים ,בגובה העיניים ,כשווה אל שווים ולהעניק לאחרים תקווה שאפשר להחלים
ולהשפיע לחיוב על הצוות המקצועי.

צרכנים נותני שירות– )צנ"ש(

לאט ובהדרגה החלו להשתלב אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית במועצות מייעצות
במשרד הבריאות ,בוועדות היגוי במסגרות השיקום ובתפקידים במערך השיקום כצרכנים
נותני שירות ) .(consumers providersהוקמו עמותות סנגור עצמאיות ,וקולם העצמאי
החל סוף סוף להישמע )לכמן והדס לידור.(2007 ,

יתרה מזאת ,אימוץ מודל ההחלמה דרבן את השתלבותם ואת מעורבותם של מתמודדים
בשדרת הניהול והעשייה במערך בריאות הנפש .נקודת המוצא הייתה שהמתמודדים עם
מוגבלות נפשית מחזיקים בידע הנובע מניסיון אישי בעל ערך שיקומי וטיפולי רב למתמודדים
אחרים ,ויש מקום לתת לכך ביטוי במערך בריאות הנפש.

עם השינויים שהחוק הביא עימו אומצה תפיסת החלמה ,המבוססת על העיקרון שהמגבלה
הנפשית היא רק מאפיין אחד של האדם ,ושחיים "מחוץ למגבלה" אפשריים .נסללה הדרך
לזיהוי הפוטנציאל )היכולת הגלומה( בהשתלבותו של אדם המתמודד עם פגיעה נפשית
בקהילה ,תוך כדי שימת דגש באופטימיות ובתקווה ,בהערכה עצמית ,בהעצמה ובעצמאות
)מחקר הערכה –תוכנית ָצנָ "ש.(2013 ,

חקיקת חוק שיקום נכי נפש בקהילה בשנת התש"ס– 2000בארץ הביא עימו שינוי יסודי
במערך בריאות הנפש בישראל מבחינת הרחבת המענים הטיפוליים והשיקומיים בקהילה
וגידול השימוש בהם .בד בבד צומצם מחצית מספר המיטות בבתי החולים ופחתו דרמטית
מספר האשפוזים וימי האשפוז בבתי החולים הפסיכיאטריים מ  7,000אשפוזים לכ–3,000
בלבד ).(Aviram, Ginath, & Roe, 2012

בתחומים אלו ,כפי שקורה כיום במערך בריאות הנפש ,מי שמצוי בתהליכי שיקום זמן
מה ,ובמהלכם צבר תובנות שמסייעות לו להתמודד עם החוויה  -מקיים קשר עם האחר,
המשתקם כדי לסייע לו מתוקף הידע והניסיון הייחודי לשני הצדדים .יש שניתנת התמיכה
דרך קבוצה לעזרה עצמית )קבוצת עמיתים( ,ובה כל משתתפיה נמצאים בשלב זהה פחות
או יותר ביחס לחוויה .הכוח המשקם נובע מהשתייכות לקבוצת השווים ,מהיכולת לחלוק
דברים עם אחרים המכירים מקרוב את החוויה ומתמודדים עימה בעצמם כדי לשאוב כוחות
מנחמים ומעצימים מהתמודדות משותפת ומתמיכה הדדית )מחקר הערכה תוכנית "צרכנים
נותני שירות".(2013 ,

מאבק על מקום בחברה

במהלך רוב שנות ההיסטוריה האנושית שררה התפיסה הדטרמיניסטית ,ולפיה אדם המתמודד
עם פגיעה נפשית הוא חשׂוך מרפא ובעל פרוגנוזה של התדרדרות תפקודית ללא סיכויי
החלמה )גרבר–אפשטיין ורועה.(2014 ,

אנשים שאובחנו במחלות נפש קשות ,כגון סכיזופרניה או הפרעה דו–קוטבּית ,שהו שנים
ארוכות בבתי חולים פסיכיאטריים ולעיתים כל חייהם ,והציפייה להשתלבותם חזרה בקהילה
הייתה נמוכה ביותר ).(Swabrick, 2009

השקפה זו עיצבה והכתיבה שנים רבות את התפתחות מקצועות הטיפול בבריאות הנפש
ואת דרך הטיפול באנשים שחוו משברים נפשיים עד שנות השישים של המאה העשרים
).(Corrigan, Mueser, Bond, Drake, & Solomon, 2008

בסוף  1950בארה"ב ובאירופה ומשנות ה– 80בישראל החלה להתארגן תנועת האל–מיסוד
שמשמעה מעבר ממדיניות של אשפוז למדיניות של שילוב בקהילה .מגמתה ממשיכה עד
היום באמצעות חוק שיקום נכי נפש בקהילה ) ,(2000אשר מסייע לשלב עשרות אלפי אנשים
בקהילה )אבירם.( ; 2001Pratt & Gill, 2005 ,

תהליך זה לווה בהתחזקות התנועות לזכויות האזרח ,שראו בטיפול המוסדי פגיעה בחירויות
הפרט .קמו התארגנויות של קבוצות שהשפיעו על תפיסת הציבור לגבי המתמודדים עם
פגיעה נפשית שהיו מאושפזים שנים רבות באשפוז פסיכיאטרי.

עם הקמת תנועות זכויות האזרח תפסה הרפורמה בבריאות הנפש בארה"ב תאוצה ,וב–1963
העביר בית הסנאט האמריקני את החוק,Community Mental Health Center Act :
שיצר מחויבות לאומית ותשתית כלכלית להשתלבות אנשים שמתמודדים עם פגיעה נפשית
בקהילה ולסגירת מוסדות הפסיכיאטרייה )גרבר–אפשטיין ורועה.(2014 ,

משנות ה– 60רבים ,שחוו אשפוזים פסיכיאטרים ,החלו להתארגן לתנועות צרכני בריאות
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בראש הקורס ,שהתקיים בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב ,עמדה ד"ר נעמי הדס
לידור ובהנחייתה נבנתה תוכנית שלימדה את הסטודנטים תכנים מקצועיים ,כגון תאוריות
ההחלמה ,מיומנויות שיקום ,חוק שיקום נכי נפש בקהילה והיכרות עם השפה הפסיכיאטרית
המקצועית .בו–בזמן סייע הקורס לסטודנטים במישור המנטלי במעבר שבין היותם "מקבלי
שירות" להיותם "נותני שירות" .השינוי המנטלי הובא לידי ביטוי בקורס ,בעיקר באמצעות
סדנאות אינטימיות שהנחו ביחד איש מקצוע ומתמודד .בסדנאות הועלו באופן פתוח
קונפליקטים ,דילמות וחששות של הסטודנטים ,ונידונו סוגיות מהותיות במעבר מצרכן
לנותן שירות.

קורס "צרכנים נותני שירות" מתקיים כבר למעלה מעשור בבית הספר לשיקום ,לשילוב
ולהחלמה .כל שנה נפתחות שלוש שלוחות של הקורס ,ובמהלכן הוכשרו מאות סטודנטים
שהשתלבו במסגרות השיקום כעובדים מן המניין .מהם השתלבו באופן עצמאי ומהם
באמצעות מערך השמה וליווי ייחודי הניתן על ידי תוכנית צרכנים נותני שירות  -חברת
"יוזמה דרך הלב".

התוכנית הוקמה בשנת  2006ביוזמה משותפת של התנועה הצרכנית ,אנשי מקצוע ובאמצעות
סיוע ותמיכה של משרד הבריאות ,אגף בריאות הנפש–יחידת השיקום.

תוכנית זאת מספקת ליווי תעסוקתי ייחודי לקידום העסקת צרכנים נותני שירות ,כאנשי
צוות לכל דבר במסגרות השיקום בשירותי הדיור ,הפנאי ,החברה ,הסומכות והתעסוקה.
בתוכנית תפקידים שונים שקיימים במערך בריאות הנפש ,כגון מדריכי שיקום ,חונכים,
סומכים ,אנשי מקצוע ,מתאמי תוכניות שיקום ,מנהלי מסגרות .בליווי באים לביטוי נושאים
חשובים שנוטים להעסיק את הצרכן נותן השירות במהלך עבודתו .למשל ,דילמת החשיפה,
העוסקת בסוגיה אם לחשוף את הניסיון האישי של ההתמודדות .אם כן ,מה לשתף? מתי
לשתף? לפני מי לשתף? וכדומה.

השילוב בין מסלול ההכשרה בבית הספר לשיקום לבין תוכנית הליווי של צרכנים נותני
שירות סייע לשלב בהצלחה מאות מתמודדים כצרכנים נותני שירות במערך בריאות הנפש.

ככל שהשתלבו יותר מתמודדים כעובדים רבים החלו לדבר בגלוי על הקשיים ועל החסמים
באמצעות הסיוע והתמיכה של ליווי תוכנית צרכנים נותני שירות .מתמודדים תיארו קשיים
בהשתלבותם כאנשי צוות ,כגון חוויית בדידות בעקבות קושי לקרוא קודים חברתיים או חוסר
ניסיון ליצור קשרים לא פורמליים במקום העבודה ,הדרכות לא מותאמות שלא מעניקות את
התמיכה הרלוונטית ,גוננות יתר של המנהל ,כפל נאמנות שלעיתים עלול ליצור תסכול,
הזדהות יתרה עם מקבלי השירות שעלולה ליצור שחיקה בתפקיד.

עם הזמן היה ברור שגם המעסיקים ,המנהלים והצוותים צריכים לקבל כלים ,תמיכה וייעוץ
כדי שהעסקת מתמודד בשירותם תממש את הפוטנציאל הטמון בה.

שירות "צרכנים נותני שירות" פיתח תוכנית לליווי מעסיקים ייחודי בסיוע ובתמיכה של
משרד הבריאות–אגף בריאות הנפש–יחידת השיקום בשנת  .2013בעקבות כך החלו מעסיקים
להסתייע בליווי ,וניתן להם מקום להשמיע את דעתם בנושא .מרבית הצוותים והמנהלים
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במסגרות השיקום הביעו דעה חיובית כלפי השתלבות של מתמודדים בצוות והכירו בערך
המוסף והיתרון של העסקתם .עם זאת הם חששו מההשלכות שעלולות להיווצר בעקבות
העסקה לא מוצלחת ולהזיק הן לעובד והן לשירות עצמו.
בעטיים של החששות ,הדילמות ומורכבות מערך הליווי למעסיקים שהעניק למאות מסגרות
שיקום וגם לבתי חולים פסיכיאטריים ייעוץ פרטני וקבוצתי ,הוציא לפועל ימי עיון מחוזיים
בהם התקיימו דיונים פתוחים ומעמיקים עם מנהלים וצוותים במסגרות השיקום לגבי
שאפשר לדבּר על הכול ,אין מקום לשיפוטיות
חששות ,דילמות ותפיסות כשבסיס הדיון הוא ִ
כלפי המעסיקים ,אלא מקום ללמידה איך אפשר לעשות את זה יותר טוב ,ואיך מעסיק יכול
לצמצם נזקים אם מתמודד לא מצליח להשתלב כעובד בשירות.
בשנים  2005–2016השתלבו מאות מתמודדים כעובדים במסגרות השיקום במערך בריאות
הנפש .חשוב לציין שהצלחת צרכנים נותני שירות היא הודות להובלת מדיניות חדשנית,
חלוצית פורצת דרך כלפי התחום בהתמדה ובמסירות יוצאת דופן של משרד הבריאות–אגף
בריאות הנפש–יחידת השיקום ,בהובלתן של הגב' רונית דודאי ממונת שיקום ארצית והד"ר
ורד בלוש קליינמן ,מנהלת תחום בכירה בהדרכה ,במחקר ובהטמעת מודלים חדשים.
השלב הבא לשינוי התפיסתי היה שילוב עובדים במערך הטיפול )בתי החולים הפסיכיאטריים(,
פיתוח והטמעה של תפקידים ייעודיים למתמודדים המבוססים על הקונספט של תמיכת
עמיתים והובלת מדיניות המסייעת למתמודדים להנהיג פעילות של אקטיביזם ,סנגור
ופעילות ציבורית בבריאות הנפש .המטרה הייתה לאפשר למתמודדים עם פגיעה נפשית
להשתלב בקהילה באופן שווה לאחרים ,להשתתף בה ולהיות מוערכים בזכות הייחודיות
והיכולות שלהם.

שילוב קהילתי
בשנת  2013לראשונה במדינת ישראל השתלבה אשת מקצוע שהיא מתמודדת עם פגיעה
נפשית בתפקיד רוחבי של מנהלת תחום בכיר לשילוב קהילתי במשרד הבריאות–אגף
בריאות הנפש– יחידת השיקום .שום אדם אחר בעל מוגבלות לא השתלב בתקן ייעודי לאדם
עם מוגבלות במגזר הציבורי לפני כן .לכן משמעות ההשתלבות היא היסטורית ,ולה חשיבות
בפני עצמה גם מפני שפרץ את הדלת הנעולה אדם עם מוגבלות נפשית.
ובנימה אישית ,כשנכנסתי לתפקיד של מנהלת תחום בכיר לשילוב קהילתי במשרד
הבריאות–אגף בריאות הנפש–יחידת השיקום ,ניצב בפניי אתגר גדול כי קיבלתי עליי אחריות
בשתי ידיי .ידעתי מה גדול כובד המשקל שעליי לשאת ,אבל ההזדמנות שניתנה לי להוביל
מדיניות של שינוי התפיסה הציבורית בישראל תמיד הייתה ועודנה לנגד עיניי .כשאומרים
"שילוב קהילתי" מתכוונים לכך שאדם חי וגר בקהילתו ,מה שאני כמנהלת התחום של
השילוב הקהילתי במשרד הבריאות מתכוונת זה משהו אחר ,הרבה יותר עמוק .זה משהו
שבעצם מדבר על חינוך חברתי אחר ,על שילוב שהוא לא רק לגור בקהילה אלא להיות חלק
מוביל בה ,חלק אינטגרלי שמעצים את הקהילה ,ולא ההפך .מדובר בתפיסה חדשנית ואף
מהפכנית ששונה מהמודלים המסורתיים והמקובלים כיום במערך בריאות הנפש ובתחומים
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הפעמים הם אישיים וחברתיים וקשורים להיעדר מידע ,לחוסר נגישות של זכויות ,לחשש
מסטיגמה ולסטיגמה עצמית.
עמיתים לזכויות  25 -מהם יעניקו הסברים למקבלי שירותים במערך השיקום והטיפול
בבריאות הנפש בנושאים שקשורים לרפורמה בבריאות הנפש ,לחוק הנגישות ,לזכויות סל
השיקום ועוד.

אחרים .לכן אין ספק שכיום תחום השילוב הקהילתי הוא רק בתחילת הדרך ,ויש להסיר
חסמים רבים שעדיין עומדים בפני השינוי התפיסתי החדשני.

במטרה לסייע בשינוי התפיסתי ,הקצה משרד הבריאות–אגף בריאות הנפש–יחידת השיקום
משאבים רבים ,כגון תוספת של הדרכות לשירותים שמעסיקים מתמודדים ,מתן ניקוד
למסגרת שמעסיקה מתמודדים המשפיעה על התמחור שלה ועוד .פעולות אלו אמורות
להוביל לכך שבעשור הקרוב  10%מהעובדים במערך בריאות הנפש יהיו מתמודדים עם
פגיעה נפשית ,כחלק מתפיסה מדינית מכַ וונת לשינויים בכוח האדם והכנסת שירותים
שמבוססים על תמיכת עמיתים במערך בריאות הנפש.

בניגוד לעבודה בין מקצועית ,יש הנוטים לשייך את המודל של תמיכת עמיתים לתפקיד
שונה משירותי בריאות הנפש המסורתיים ).(Dyble, Tickle, & Collinson, 2014
הספרות המקצועית מאששת את הטענה שיש חסמים רבים שנובעים מהשינוי התפיסתי
החשוב שהציבור מתבקש לעשות כדי שהמתמודדים עם פגיעה נפשית ישתלבו בקהילה
באופן שווה לאחרים.

הספרות המקצועית ,שהתמקדה בשירותי תמיכת עמיתים בבריאות הנפש ,הצביעה על
תרומתה של עבודה בתמיכת עמיתים להחלמה של נותני השירות להפחתת סטיגמה ,לקידום
היתר חברתי ,לתמיכה בהתפתחות מקצועית ,הזדמנות לתמיכה הדדית ויתרונות כלכליים.
עם זאת החסמים שזוהו נבעו בעיקר מגישות של אנשי צוות ,מחוסר מדיניות תומכת,
מהגדרות לקויות של התפקיד ומחוסר תמיכה .הספרות גם הפרידה תדיר והבחינה בין זהויות
הקשורות לעובדי תמיכת עמיתים ,למשל" ,זהות מקצועית" "צרכן שירות" "חבר".

סיכום

חשוב לציין כי עבור כל התפקידים הייעודיים פותחו מערך ליווי ייעודי )בתוכנית צרכנים
נותני שירות( והכשרה ייעודית )בבית ספר לשיקום ולהחלמה( ,שמסייעים בהטמעה של
התפקידים במערך בריאות הנפש.

תפקיד ייעודי אחר שפותח בשנים האחרונות והאמור להיות מוטמע בשנים הבאות הוא
נאמן איכות השירות .בעל התפקיד יהיה אחראי להבטחת איכות השירות במסגרת .התפקיד
יאויש באמצעות  150תקנים ייעודיים במסגרות הדיור ועוד מאות תקנים נוספים במסגרות
התעסוקה ,הסומכות החונכות ובתחומים אחרים.

בשל כך בהרצאות המתמודדים הם המרצים והם גם משמשים דוגמה למתמודדים אחרים.
ניסיונם האישי עומד לימינם כדי לעשות שינוי אמיתי .הפוטנציאל של הפרויקט הוא לעודד
פעילות למען מיצוי זכויות ,פעילות סנגורית ופעילות ציבורית בקהילת המתמודדים הינו
עוצמתי ,בעל כוח ונותן תקווה לשינוי.

השלב הבא בשינוי התפיסתי הוא צעד אחד קדימה לעבר פיתוח שירותים ותפקידים ייעודיים
למתמודדים המבוססים על תמיכת עמיתים ,על חיזוק ,על טיפוח והעצמה של פעילות
אקטיביסטית וסנגורית בבריאות הנפש ועל השתלבות של מתמודדים כעובדים במערך
הטיפול )בתי חולים פסיכיאטריים(.

תמיכת עמיתים ,אקטיביזם וסנגור בבריאות הנפש

בשלוש השנים האחרונות פותחו והוטמעו במערך בריאות הנפש )שיקום וטיפול( מאות
תפקידים ייעודיים למתמודדים ,כגון עמיתים מומחים בבתי חולים פסיכיאטריים ובמסגרות
השיקום ,עמיתים לזכויות ,מסבירנים ונאמני איכות.

חשוב לציין שהתפקידים פותחו ,עוצבו וניבנו מהיבט של כבוד לאדם בעל ניסיון אישי
של התמודדות עם פגיעה נפשית .בבסיס הפיתוח עומדת ההכרה בערך המוסף ,בחוזקות
וביכולות האקטיביסטיות והסנגוּריות של אדם בעל ידע מניסיון של התמודדות עם פגיעה
נפשית.

למשל ,תפקיד העמית המומחה בבתי חולים פסיכיאטריים ,שמיושם בפרויקט עמיתים
מומחים ,שמובילים משרד הבריאות–יחידת השיקום ,המוסד לביטוח לאומי אגף הקרנות
והתנועה הצרכנית .במסגרתו השתלבו לעבוד  11עמיתים מומחים בשני בתי חולים
פסיכיאטריים ,המרכז לבריאות הנפש באר שבע ובית החולים מזור ,בשלוש מחלקות :אשפוז
יום ,מיון ויחידת המשפחות .תפקיד העמית המומחה הוא להיות מקור השראה ומקור תמיכה
למטופלים ולתווך את החוויה של המטופל בין הצוותים למשפחותיהם .הוא משתמש בידע
שצבר במהלך התמודדותו כדי להביא תקווה למטופלים .את זאת עושה בעיקר באמצעות
השימוש בתובנותיו כשהתמודד עם הקושי ,עם המשברים ועם החוויה ,ככלל .הגדרת
התפקיד של העמית המומחה עוצבה בהתאם לצורכי המחלקות בסיוע של מחקר שליווה את
הפרויקט ,למשל ,במחלקת אשפוז יום העמיתים המומחים מקיימים קבוצות לעזרה עצמית,
מלווים את המטופלים לוועדות סל שיקום ומסייעים במעבר מהאשפוז לקהילה.

דוח הביניים של המחקר המלווה מלמד כבר לאחר שנה על הצלחה גדולה של הפרויקט
עמדות של צוותי בתי
מבחינת מענה על הפרמטרים שהמחקר המלווה בדק ,כגון שינוי ָ
החולים ,שיפור איכות הטיפול שניתן ,מתן תקווה למשפחות המטופלים .גם בתי חולים
אחרים מבקשים לשלב אצלם עמיתים מומחים במחלקות הפסיכיאטריות.

תפקיד ייעודי אחר שפותח והוטמע בשנים האחרונות הוא עמית לזכויות .התפקיד פותח
בפרויקט "עמיתים לזכויות" בהובלת משרד הבריאות–אגף בריאות הנפש–יחידת השיקום,
המוסד לביטוח לאומי–אגף הקרנות ועמיתי החברה למתנ"סים .הפרויקט פותח מתוך נקודת
המוצא שמיצוי זכויות הוא תהליך מורכב ומקשה פעמים רבות על אנשים המתמודדים עם
פגיעה נפשית בתהליכי ההחלמה והשתלבות בקהילה .המחסומים במיצוי זכויות במרבית
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מודל הכשרה למתכנני מדיניות להרחבת
מעורבות הצרכנים בשירותי בריאות הנפש
תקציר
מאמר זה בא להרחיב את הדיון על מעורבות הצרכנים בשירותי בריאות הנפש ולהציע מודל
יישומי לנותני שירותים ולקובעי מדיניות ,המעוניינים לשפר את שילוב הצרכנים נותני
השירות בשירותם ושיפור עמדות אנשי המקצוע האמורים לעבוד כתף אל כתף עימם.
התפיסות שבהן מחזיק הפרט משפיעות באופן ישיר ועקיף על תכנון ועל יישום של מדיניות
בתחומים שונים וגם בתחום בריאות הנפש .המחקר הנוכחי עסק בתפיסות העובדים בתחום
השיקום בבריאות הנפש ביחס למעורבות צרכנים בתחומי הטיפול ,המחקר ,הניהול ,התכנון
היישום וההערכה .ידע זה חשוב למתכנני המדיניות כדי שיוכלו בעזרתו לבנות הכשרות
מתאימות ,לשפר את טיב השירותים הניתנים ולאפשר מעורבות צרכנים בכל רובדי הספקת
השירותים באופן איכותי ומרבּי .לאור המחקרים הקיימים בשטח יביא הדבר למערכת יעילה
ולתוצאות רצויות.
המאמר מתבסס על מחקר שערכה ענת נצר כחלק מעבודת התזה שלה בתחום המדיניות
הציבורית באוניברסיטת תל אביב .המחקר היה מחקר משולב )איכותי וכמותי( וכלל מדגם
רחב של עובדים בתחום בריאות הנפש בקהילה :בתפקידי מטה ,מחוז ,ושירותים בשטח )N
 .(= 117הובאו בחשבון משתנים בלתי תלויים ,כגון גיל ,ותק ,סוג הכשרה ,תחום עיסוק
העמדות שבהן מחזיקים העובדים כלפי
ומסגרת תפקיד ,שנבדקו מול המשתנים התלויים של ָ
מעורבות צרכנים בתחומים שנבדקו.
בניתוח נתוני הכמות ,שמוצגים בהרחבה במאמר שפורסם בכתב העת ה IJOTבשנת 2016
)הדס לידור ,נצר  (2016נמצא כי בתחומי הניהול ,התכנון ויישום המטה והשטח מחזיקים
בעמדות תומכות יותר מבתחומי הטיפול ,ההערכה והמחקר .כן חשוב לציין שהמטה מראה
ָ
לעמדות חיוביות
עמדות תומכות יותר מהשטח בתחומי התכנון והניהול .הוותק נמצא כמנבא ָ
ָ
בתחומי הניהול והטיפול )כלומר ככל שהוותק ארוך יותר עמדות העובדים תומכות יותר
עמדות תומכות בתחומים אלה.
בשילוב צרכנים( .כמו כן נשים נמצאו בעלות ָ
הנתונים האיכותניים ,שיורחבו במאמר זה ,איששו בחלקם את ממצאי הכמות ,ובחלקם שפכו
אור על ממצאים נוספים .ניכר כי "שפת ההחלמה" הוטמעה בקרב אנשי המקצוע.
זוהו ארבעה תחומים עיקריים ,שבהם אפשר לשנות את עמדות אנשי המקצוע :הפן הטיפולי,
135

קבלת החלטות ,הבנת החוויה האישית והטמעת מדיניות .בסוף המאמר מוצג מודל הכשרה
למתכנני מדיניות כדי ליצור שיח משותף עם אנשי המקצוע בשטח וכדי לבנות את מעורבות
הצרכנים בתחום.

מבוא

תפיסת ההחלמה מובילה את מערכת השיקום בבריאות הנפש בעולם משנות ה– 60ובארץ
משנות ה– 80של המאה העשרים .עם זאת יש עוד דרך ארוכה לעשות עד שערכי ההחלמה
ישולבו שילוב מלא בהיבטים השונים ובפרקטיקה היום–יומית של העשייה )Drake,
 .(Hogan, Slade, & Thornicroft, 2011שילוב צרכנים והעצמתם כנותני שירותים הם
אחד מערכי תפיסת ההחלמה ,והם תלויים רבות בחקיקה ובתפיסות ,שבהן מחזיקים אנשי
המקצוע ברמות השונות .מאמר זה עוסק בהרחבה בנושא זה.

התנועה הצרכנית בעולם ובישראל

בסיס מדיני–תחוקתי

המחוקק בארץ ובעולם ראה את החשיבות בהשמעת קול הצרכנים בכל הקשור לתכנון מערכת
השיקום והשירותים הניתנים בה .ב– 2003הוציא ארגון הבריאות העולמי חוברת הנחיות
למתכנני מדיניות ,לממשלות ולארגונים ,המנחה כיצד לקדם נושאים אלה במדינותיהם
) .(WHO, 2003בישראל שלושה חוקים שמעגנים במובהק את זכויות החולים במחלות
הנפש :חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א– ,1991חוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס–;2000
חוק הרפורמה בבריאות הנפש ,התשע"ב– .2012בחוק שיקום נכי הנפש בקהילה קבע המחוקק
כי במועצה הארצית לשיקום נכי הנפש בקהילה ,שאחראית לקיומו של החוק לפני שר
הבריאות ,יישבו שני נציגי ארגונים המייצגים ,לדעת השר ,את נכי הנפש ושני נציגי ארגונים
המייצגים ,לדעת השר ,את המשפחות .עם זאת ,בעת חקיקת החוק היה ארגון אחד שפעל
לייצוג הצרכנים ,ארגון "התמודדות" שפעל מטעם מר צביאל רופא ,ולכן בשנים הראשונות
ליישום החוק ישב ארגון "בזכות" במעמד של ארגוני המתמודדים .על אף הבסיס התחוקתי
ועמדות שליליות ,עודם
ולמרות ההתקדמות הרבה בנושא מאז ,גורמים אחרים ,כגון סטיגמה ָ
משפיעים על מעורבות צרכנים במתן שירותים בתחום בריאות הנפש.

כבר לפני כמעט  20שנים זיהה קרוסלי ) (Crossley, 1999את תנועת הצרכנים כתנועה
רבת ערך בעשיית השיקום .הוא זיהה את הגורמים לצמיחתה ולביסוסה כשילוב של תמורות
בתחום בריאות הנפש .נהוג לראות חמישה תחומים שבהם צרכנים פעילים :קבוצות לעזרה
במרשתת )אינטרנט( ,שירותים שמפעילים ומנהלים צרכנים,
עצמית ,קבוצות לעזרה עצמית ִ
שירותים המבוססים על שותפויות ועל צרכנים שמועסקים בשירותים ,בהוראה ובמחקר
) .(Ramon 1994; Solomon 2004נערכו מחקרים רבים במהלך השנים ,ואלה הראו כי יש
חשיבות רבה לידע של הצרכנים ולחוויה הסובייקטיבית שלהם בתכנון ובשיפור של שירותים
)צנָ "ש( מפחיתים שימוש באשפוז
) .(Farkas, 2007שירותים שמספקים צרכנים נותני שירות ָ
ובשירותי חירום ,אינם כרוכים בעלות נוספת ) (Solomon, 2004ונמצאו יעילים באותה
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מידה ,ואף יותר ,משירותים שאינם מפעילים צרכנים .מחקר שבדק מעורבות צרכנים ובני
משפחה של אנשים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית כחוקרים ,מצא כי הצרכנים ובני
המשפחה חוו קושי במעורבות ובהתגברות על השפה המקצועית ,והיו השפעה רגשית וחוסר
הספרות מצביעה על כך שהשיפור
שוויון בינם ובין אנשי המקצוע במובני הכוח .על כןִ ,
צריך לבוא מהמנהלים ומאנשי המקצוע ).(Hitchen et al., 2011
כפי שנסקר בהרחבה במאמרם של עדי נאמן ומקס לכמן בספר זה ,בשנים האחרונות חלו
תמורות רבות ומרחיקות לכת בשילוב ָצנָ "שים כחלק ממערך שירותי השיקום .זה שנים
שמ"ה לשילוב מתמודדים והעצמה
מספר יושבים במועצה הארצית מתמודדים מעמותת לִ ָ
בבריאות הנפש .ב– 2013מונתה מנהלת תחום בכיר במטה של משרד הבריאות ,ותפקידה -
לשלב מתמודדים בתפקידים שונים במערכת .נפתחו תפקידים ייעודיים לעמיתית מומחים
בדרגות שונות של
בשני בתי חולים פסיכיאטריים ,מסבירנים לקידום זכויות ,וגם עובדים ָ
הספקת שירותים בתפקידי מדריך ,איש מקצוע ואף מנהלים .צרכנים לומדים ומעבירים
התערבויות מקדמות החלמה שונות .כחלק מתפיסת המדיניות הציב לעצמו משרד הבריאות
"שים.
יעד של  10%מהעובדים במערך בריאות הנפש בתחומי הטיפול והשיקום יהיו ָצנָ ִ

עמדות בתחום בריאות הנפש ומדיניות ציבורית )(Attitudes
בדיקת ָ
סטיגמה היא החזקה בסדרת תפיסות שגויות לגבי קבוצה מסוימת .פועל יוצא שלה הוא
אפליה לרעה בתחומי החיים השונים .לסטיגמה יש השלכות שליליות על חיי אנשים שחלו
במחלות פסיכיאטריות ,על תפקודם ,על שיקומם ועל השתלבותם בחברה .למשל ,נמצא
במדד הדמוקרטיה הישראלית בשנת  2010כי  39%מהציבור יעדיף שלא לגור בשכנות לאדם
המוכּר כחולה נפש )אריאן ושות' .(2010 ,הסטיגמה פוגעת באיכות החיים וניכרת באפליה
בדיור ובתעסוקה ,בניכור ובמרחק חברתי ,ולעיתים אף בטיפול רפואי לקוי .נוסף על כך,
הסטיגמה עלולה למנוע או לעכב פנייה לקבל עזרה נפשית ,ובכך לחבל בניצול היכולת
הגלומה )הפוטנציאל( בהתפתחויות הניכרות שחלו בעשורים האחרונים בטיפול בבריאות
הנפש ובשיקום אנשים עם מחלות פסיכיאטריות )שטרוך ושות' .(2009 ,יתרה מכך ,על אף
השינויים שהתרחשו בתחום בריאות הנפש ותוארו לעיל ,עדיין קיימת סטיגמה רבה בקרב
הציבור הרחב בנוגע לאנשים החולים במחלה פסיכיאטרית;
)(Lachman, Tal, Hadas Lidor, 2009) (Gaebel, Baumann, Witte, & Zaeske, 2002

יש דרכים אחדות להפחית סטיגמה ,אך נמצא שהיעילה בהן היא מגע והיכרות עם חולה
שבתהליך החלמה )Corrigan & Penn, 1999; Lauber, Nordt, Falcato, & Rossler,
 .(2004עם זאת ,הדעות חלוקות בבחינת עמדותיהם של נותני השירותים בתחום בריאות הנפש
"שים כאנשים שאינם
כצנָ ִ
כלפי מעורבות הצרכנים .נמצא כי הם רואים את האנשים העובדים ָ
מייצגים את האוכלוסייה שמקבלת את שירותיהם .לכן המפגש אינו מפחית מהסטיגמה של
אנשי המקצוע על אוכלוסיית הצרכנים ) .(Crawford, 2003במחקר שנעשה בשתי מחלקות
עמדות שיש בהן סתירה פנימית.
בבי"ח פסיכיאטרי גדול באוסטרליה ,נמצאו בקרב הצוות ָ
עמדות חיוביות שתומכות במעורבות צרכנים רבה ,בתחומים שאינם קשורים
מצד אחדָ ,
137

עמדות שליליות בכל הנוגע למעורבות צרכנים בתחומים
ישירות לתפקידם ,ומצד אחרָ ,
הנוגעים לתחומי האחריות המסורתיים יותר של אנשי המקצוע ).(Mccann & Baird, 2008
העמדות שבהן
ָ
מחקרים אחרים מהשנים האחרונות התמקדו בהשפעת הכשרות שונות על
מחזיקים אנשי מקצוע ) .(Tsai, Salyers, & Lobb, 2010גם עזרים אלקטרונים נמצאו
תורמים בהגדלת היעילות בייעוץ ובהעצמת המתמודדים להיות יותר מעורבים בקבלת
החלטות הקשורות לטיפולם ).(Deegan, 2008

לסיכום ,ידוע היום ממחקרים ומהתנסויות רבות בעולם ששילוב צרכני בריאות הנפש
במחקר ,בניהול ,בתכנון ובהערכה משפיע השפעה חיובית על רמת ההתאמה של השירותים,
על איכותם ועל יעילותם ) .(Farkas, 2005גם בארץ בשנים האחרונות יש תהליך הדרגתי
של הכשרה ושילוב של צרכנים בעבודת השיקום ,אך תהליך זה נעשה לאט ,וכך גם רמת
המעורבות של צרכנים בתחומים .אף שנעשה הרבה באקדמיה בביסוס הרקע העיוני הנחוץ
כדי לקדם מעורבות צרכנים ,כמעט שלא נבדק היישום על כך בפועל ).(Crawford, 2003
במרבית המחקרים שנעשו בעולם נמצא קשר ישיר בין התפיסות ,שבהן מחזיקים עובדים
מקצועיים ,ובין גורמים שונים ,כגון רמת השחיקה ,רמת השיתוף ואיכות מתן השירות
) ,(Mccann, 2008; Tokuda, 2009אולם מחקרים אלה סבלו בדרך כלל ממדגם לא מייצג,
ולכן לא ניתן להכלילם ) .(Hitchen et al., 2011; Mccann, 2008מחקרים שבחנו את
נקודת המבט של צרכנים מעורבים הראו את הצורך בשינויים בתפיסות אנשי המקצוע
בתחום בריאות הנפש )סינגר .( Mead 2000;2010 ,בארץ נושא זה רק בתחילת המחקר ,וכאן
בא מחקר זה לתרום למאגר הידע ,להרחיבו ולספק מידע מהימן והשוואתי הנחוץ לקובעי
המדיניות ולעובדים בשטח; המחקר הוא בעל ערך עיוני ומעשי .אחת השאלות שנשאלות
בהקשר זה היא מהו התפקיד של קובעי המדיניות ומיישמיה לעניין מעורבות הצרכנים .האם
עמדותיהם תורמות לה ,מעכבות אותה או תומכות בה ,ובאיזו דרך הן משפיעות על תהליך
זה .על כן ,מחקר זה בדק את התפיסות של אנשים שעובדים ואמונים על יישום חוק שיקום
נכי הנפש בקהילה ,התש"ס– ,2000הן במטה של אגף השיקום ועובדי סל השיקום והן בשטח
בשירותים הניתנים מתוקף החוק ,בנוגע למעורבות צרכני בריאות הנפש במחקר ,בניהול,
בסנגור ,בתכנון ,ביישום ובטיפול.

השערות שנבדקו במחקר

יימצאו הבדלים בתפיסות שבהן מחזיקים אנשים ,שמועסקים במידת קרבה שונה
ָ
א.
לצרכנים ,כלומר אנשי מקצוע שעובדים בשירותים עצמם ובמגע יום–יומי )דרג זוטר(
בעמדות חיוביות פחות לעומת עובדי מטה ומשרד )דרג בכיר).
עם צרכנים יחזיקו ָ

ב .יימצאו תפיסות תומכות יותר בקרב הנשאלים בתחומי הטיפול ,המחקר וההערכה,
לעומת תחומי הניהול ,התכנון והיישום.

ג .יימצא הבדל בין התפיסות שבהן מחזיקים אנשי מקצוע בתחומים למיניהם בתוך תחום
השיקום .למשל ,אנשי מקצוע העובדים בתחומי ההשכלה ייטו לתמוך יותר במעורבות
מאנשי מקצוע שעובדים בתחומי הדיור.
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עמדות תומכות יותר בשירותים משלבים בקהילה ,כגון תעסוקה נתמכת ודיור
ד .יימצאו ָ
לוויין ,לבין שירותים מכילים ומוגנים יותר כגון הוסטל כוללני ומועדון תעסוקתי.
בעמדות חיוביות יותר לעומת בעלי ותק קצר.
ה .יימצא כי בעלי ותק ארוך יחזיקו ָ
כאמור ,בניתוח נתוני הכמות שמוצגים בהרחבה במאמר שפורסם בכתב העת ה IJOTבשנת
) 2016הדס לידור ,נצר  (2016נמצא כי בתחומי הניהול ,התכנון ויישום המטה והשטח
בעמדות תומכות יותר מבתחומי הטיפול ,ההערכה והמחקר .כן חשוב לציין שהמטה
מחזיקים ָ
לעמדות
ָ
עמדות תומכות יותר מהשטח בתחומי התכנון והניהול .ותק נמצא כמנבא
מראה ָ
חיוביות בתחומי ניהול וטיפול )כלומר ככל שהוותק ארוך עמדות העובדים תומכות בשילוב
עמדות תומכות בתחומים אלה.
צרכנים( .כמו כן ,נשים נמצאו בעלות ָ

סיכום הממצאים האיכותניים
 .1האם לדעתך יש לתת לצרכנים גם תפקידי ניהול בשירותים במערך השיקום בקהילה?
בסך הכול ענו על השאלה  109נבדקים .בניתוח כולל ,רוב התשובות על שאלה זו היו
שליליות בתוכן או בהקשר .מרבית הנשאלים אמרו כי יש לבחון את האדם על פי כישוריו
ולפי יכולותיו הניהוליות בלבד" :כל אדם צריך להישפט על פי כישוריו ,ולא לפי מחלתו".
"שים ניסיון ששאוב מחוויות החיים ,נקודת מבט
שלצנָ ִ
ָ
כשליש מהנשאלים ציינו יתרון בכך
נוספת לזו של אנשי המקצוע ,והם יכולים להיות מודל השראה וחיקוי למתמודדים אחרים.
התייחסויות לחוויה האישית ולנקודת מבט אחרת נאמרו לעיתים בהקשר ליכולות ולכישורים
ולעיתים בהקשר ההפוך לחלוטין של החיסרון שבהתמודדות למילוי תפקידי ניהול ,למשל:
"בעלי ידע ונקודת מבט שיכולה להוסיף"" ,חשוב לציין שהידע שצבר הצרכן יכול לשמש
אותו לתפקיד" .עם זאת היו ציטוטים שסייגו יכולות ורווח של נקודת ראות אחרת באיזון
תרופתי ,למשל" :אם הם מסוגלים לכך ,מבחינה מקצועית ,הכשרתית ,ואם הם מאוזנים
לתקופה ממושכת מבחינה נפשית" .חלק מהנשאלים הגיבו על המצב הפסיכיאטרי כגורם
שצריך למנוע תפקידי ניהול או להתנותם" :כל עוד האדם במעקב פסיכיאטרי"" ,מנהל צריך
לדעת לתת מענה בכל מצב ובכל רגע ,וצרכן נותן שירות לא תמיד מסוגל לעשות זאת".
לעיתים נוצר הרושם מהכתוב כי תפקיד ניהולי הוא אפשרי בקנה מידה קטן ,למשל ,בתוך
שירות שיקום" :דוגמה חיה היא הצרכנית אשר מנהלת את המתפרה במפעל שבו אני עובדת,
עמדות
אשר עובדת ביחסי עובד מעביד" .ממצא זה אף מסביר את הממצא הכמותי שמצא ָ
תומכות במעורבות צרכנים בנתינת שירותים.
מצד אחד ,נמצאו אזכורים שווים כדי להגביל בעטיין את הסכנות הטמונות בהתמודדות
עם לקות פסיכיאטרית ,ומצד אחר ,שלא להפלות על רקע אותה לקות ) 20אזכורים ו18
בהתאמה( .החשיבות שלא להפלות מופיעה ברוב האזכורים בכך שההתמודדות אינה נתפסת
כיכולת שהאדם מביא איתו ,ולפיכך האנשים מפרשים אותה שאינה נוגעת ליכולת הניהול.
אין אפוא להתייחס אליה ,למשל" :חשוב שלא להפלות כל אדם לקבל תפקיד אם יש לו
הכישורים המתאימים .עם זאת ,לדעתי חשוב שאדם שעובד או מנהל שירות צריך להיות
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באיזון תרופתי" .עם זאת מספר שווה של ציטוטים נמצא גם לצורך הטוויית התאמות,
הכשרות ,הדרכות ומודלים שיתמכו בשילוב מתמודדים בתפקידי ניהול .בהתייחסות אחת
עלה הצורך בהתאמות מהמערכת כדי שיוכלו לבצע את תפקידי ניהול ,בעיקר הדרכה תוך
כדי מילוי התפקיד ,למשל" :צריך לתת תמיכות מספיקות ומותאמות"" ,התפקיד חייב להיות
מלווה בהדרכה צמודה למנוע הזדהות יתר" .התאמה מסוימת שהועלתה מכמה מהנשאלים
הייתה ביצירת מודל לעבודה בקו ניהול" :הייתי ממליצה על ניהול עם הדרכה או על ניהול
ב– –COעם עובד מקצועי לצורך גיבוי"" ,הייתי ממליצה על תפקידי ניהול בקו  -יחד עם
איש מקצוע שאינו צרכן לתקופות שבהן הצרכן זקוק יותר לסיוע פסיכיאטרי".

לסיכום ,רוב התשובות על שאלה זו היו שליליות .הנשאלים הביעו בתשובותיהם דו–ערכיות
)אמביוולנטיות( רבה לשאלה אם צרכנים צריכים לקבל תפקידי ניהול בשירותים .מצד
אחד ,מובן כי זה מה שמצופה שיקרה ,מצד אחר ,עלו חששות רבים בנוגע ליכולותיהם
למלא תפקידים אלה ולהשפעת מצבים נפשיים על מילוי התפקיד .ככלל ,אנשי המקצוע
תמכו בפיתוח מודלים חדשים בשטח שיאפשרו עבודה בקו ניהול ,ושיאפשרו להם להישאר
במסגרת כלשהי של פיקוח על הנעשה .עוד עלה כי אנשי המקצוע עצמם חשים כי הם
צריכים הדרכה וידע כיצד לבצע זאת הלכה למעשה ,וכי הם חסרים את הכלים .דו–ערכיות
)אמביוולנטיות( נוספת שעלתה היא הקשיים שמערים המצב הנפשי ובגללם לא מתאים לשלב
צרכנים בתפקידי ניהול ,לעומת החשיבות שלא להפלות את האדם על רקע התמודדותו .כפי
שהוזכר לעיל ,ייתכן שבפועל זה מלמד שהחוויה האישית נחשבת יותר כשלילית בעיני אנשי
המקצוע ופחות כחלק מכוחות האדם ,מיכולותיו ומהידע שלו.

 .2האם לדעתך צרכנים צריכים להוביל את תכנון הטיפול ,את ביצועו ואת הערכתו?

התמות שזוהו ניתן לחלק לשלוש קבוצות גדולות:
 113נבדקים ענו על שאלה זו .את שש ֵ
בתמה זו ענו בשלילה
הקבוצה הראשונה ניכרת בתשובות של "לא" .למעשה הנשאלים שזוהו ֵ
על השאלה אם צרכנים צריכים להוביל את תכנון הטיפול ,את ביצועו ואת הערכתו .עם זה
הם עדיין ציינו כי חשוב שיבחר לו הצרכן שותפים לדרך ויתייעץ עימם בנוגע להחלטות
שיש לקבל .למשל" :אני לא מאמינה בהובלה חד–צדדית ,צריך להיות מסע משותף ומשא
ומתן פתוח בין שני הצדדים"" ,בהחלט ,ולדעת מתי הם זקוקים לעזרה חיצונית .ואז לדעת
לעבוד בשיתוף פעולה"" ,אנשים מקצועיים עושים את זה אך בטח הם צריכים להיות שותפים
מלאים בתהליך" .האמירות הראו בדרך כלל ציפייה להתנהגות מרצה ולא באמת מתוך ראייה
שוויונית .היו שסברו כי די אם יישמע קול הצרכן ,וגם אז צריכה להתקבל דעתו על ידי איש
המקצוע .למשל" :חשוב לבנות איתם תוכנית שיקום ולתת מקום לאמירה שלהם"" ,אם מדובר
בתכנון טיפול תרופתי אז לא ,אבל בהחלט לתת לצרכנים מקום להביע את עמדתם בקביעת
סוג טיפול" .בעיני נשאלים רבים עצם המצב הנפשי הוא אחד הגורמים העיקרים שבגללם
צרכן אינו יכול להוביל את תכנון הטיפול ,את ביצועו ואת הערכתו ,וניתנות דוגמאות לכך
שפעמים יש קושי לקבל החלטות ,קושי קוגניטיבי ,קושי בהתמודדות עם לחץ ,סבלנות ואמון.
למשל" :מי שאינם מסוגלים להגיב ולקבל החלטות באופן מושכל ואובייקטיבי ,המערכת
מחויבת להגן עליהם ולקבל החלטות ללא שיתופם"" ,ההחלטה על הטיפול היא רפואית כי
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לרופא יש הידע המקצועי".

עמדות שאכן
בקבוצה השנייה נתנו מקום וחשיבות לחוויה האישית של המתמודדים ,והוצגו ָ
תומכות בהובלת הטיפול על ידי הצרכן אם כי משני מקורות שונים .מצד אחד ,תפיסת
המתמודד כמומחה לחייו שעל הצוות להקשיב לניסיונו לגבי מה מועיל עבורו ומה נמצא
שאינו יעיל .נשאלים שהתייחסו לצרכן כמומחה לחייו ראו בחוויות חייו ככאלו שהקנו לו
מומחיות שבלעדיה יהיו אנשי המקצוע חסרים מידע הכרחי על תכנונו ,על יישומו ועל
הערכתו לשם הובלת הטיפול .למשל" :כן ,מתוך היכרות ומומחיות ראשונה על חייהם,
תחושותיהם וכו'"" ,כן ,הם המומחים בתחומם" ,חלק מהנשאלים עדיין ראו בכך גוף ידע
שבא להשלים את הידע שבבעלות אנשי המקצוע .למשל" :כן .מכיוון שהם המומחים הטובים
ביותר למחלתם .מסייגת רק שהדברים צריכים להיות בשותפות מלאה ולא של הצרכנים
בלבד" .מצד אחר ,יש שראו בעצם שיתוף המתמודד בתכנון הטיפול כתורם לאחריות אישית
ולמשמעות שיוכל אחר כך לשאוב מכך לתחומים אחרים בחייו .נשאלים שמתשובותיהם
בולטת העמדה שלפיה חשוב לתת לצרכנים להוביל את תכנון הטיפול ,את יישומו ואת
הערכתו ,כדי שיהיה התהליך ממשי עבור האדם ,והוא ירצה אותו יותר ויישמו כראוי.
ההובלה היא לא כדי להוסיף לידע אנשי המקצוע אלא כדי להביא לידי יישום ולידי השפעה
טובים ומותאמים יותר .למשל" :המטרות והאחריות לתהליך חייבות להיות שלהם ,אך עדיין
אין להמעיט גם בתפקיד של איש המקצוע"" ,כן ,כדי שתהיה להם שליטה על חייהם וכדי
שיוכלו להוביל את מטרותיהם".
לבסוף ,עם הקבוצה השלישית נמנים נשאלים שציינו כי חשוב לפתח מרכז ידע ומיומנות
כדי להכשיר את הצרכנים ולתת להם את הכלים ואת המיומנויות הנדרשות להוביל את
הטיפול .מהתשובות עלתה התחושה כי מדובר בעיקר בידע על המחלה שממנה סובל
האדם ,על התרופות ,על תועלתן ועל תפקידן .החשיבות לפתח מרכז ידע ומיומנות נמצאת
בקבוצה משל עצמה כיוון שהיא ,על פי הנשאלים שהתייחסו לכך ,גם הגורם וגם התוצאה
של אי– נתינת הזכות להוביל את הטיפול לצרכנים עצמם .למשל" :זה ממש תלוי ביכולות
המתמודד .חשוב שהמטפלים יֵ דעו לשחרר כשניתן"" ,צריך לעזור לאדם לקבל את המידע
הנכון והאמיתי"" ,יש לתת די ידע כדי שהדבר יתאפשר לפחות להשתתף".
לסיכום ,אנשי המקצוע מתקשים לראות את הצרכנים כמובילים את טיפולם ומוכנים לראותם
כבעלי דעה ,אך ההובלה והאחריות יישארו בידי גורמי הרפואה .עם זאת ,אופן ניסוח השאלה
)להוביל( והתחום שעליו נשאלה )טיפול( עלולים להשפיע על התשובות שהתקבלו .את
תחום הטיפול פירשו הנשאלים במרבית המקרים כנוגע לתרופות שהאדם לוקח.

 .3האם לדעתך צרכנים צריכים לשבת בוועדות תכנון של שירותים והכשרות?
בסך הכול ענו על שאלה זו  114נשאלים .ארבע ֵתמות עיקריות ,שהן כ– ,88.24%שיקפו
עמדות תומכות במעורבות צרכנים ובהעצמתםֵ .תמות אלה נוגעות לחשיבות החוויה
ָ
האישית ,לנקודת המבט האחרת ולכך שלצרכנים יש ידע ללמד את אנשי המקצוע מתוך
חוויותיהם ,ואף מצאו אותם חלק מהנשאלים כמומחים לתחומם .במידה רבה חשו הנשאלים
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"שים שיתאפשר להם לשבת בוועדות יכולים לייצג את קול הצרכנים .נשאלים אלה
כי ָצנָ ִ
לא ראו בהתמודדות האדם כגורם שיש להתחשב בו בהחלטה אם לשתפו בוועדות או שלא
לשתפו ,אלא יש להתחשב רק בידע המקצועי שלו או ביכולתו לתרום לשיח .ניכר שבנושא
תכנון השירותים ,רואים אנשי המקצוע חשיבות לניסיון האישי של מתמודדים כדי לתכנן
שירותים שמותאמים לחווייתם .למשל" :נוכחות צרכן בהכשרה מקצועית יכולה בהחלט
לתת פן אישי"" ,כן ,מאחר שתרומתם לצרכים ולהתאמות היא חשובה מאוד ,דווקא מתוך
ההתנסות והידע האישיים"ֵ .תמה משלימה הייתה נקודת מבט נוספת .עצם היות האדם
בעל חוויה אישית ,נקודת מבטו מהפנים החוצה )בניגוד לאנשי המקצוע שבאים עם ידע
חיצוני( .יתר על כן ,ההתייחסות לנקודת הראות האחרת הייתה כידע משלים לידע המקצועי
שבלעדיו לא תתקבל תמונה שלמה של הצרכים שעליהם באים שירותים והכשרות לענות.
למשל" :יכולים לתת פן ממשי לתוך השירות וחשיבה חדשה"" ,הפרספקטיבה של צרכן
חיוני בכל מה שקשור לבנייה בבריאות הנפש" .עוד תפיסות ראו בצרכן כאדם היכול ללמד
צוות והמביא ידע הכרחי ועד מומחה בתחומו .הן ניתנות להבנה כרצף שעל פיו צרכנים
אינם מביאים רק חוויה ,אלא ברמת הידע הייחודי בדומה לידע המקצועי ,שהם המומחים
להכללתו ,להבנתו ולהעברתו הלאה .ייחודיות ֵתמות אלה היא בהפרת איזון השותפות,
ולראשונה יש התייחסויות שנותנות את ההובלה בידי הצרכנים .למשל" :כן ,בהיותם מומחי
ידע בתחומם"" ,כן מביאים עימם ידע לא פורמלי"" ,הם יכולים באופן ספציפי להגדיר מה
דרוש להחלמה וכיצד להחלים" .חשיבות נוספת לנוכחות צרכנים בוועדות תכנון שירותים
והכשרות התייחסה לייצוג קול הצרכנים ולייצוג אוכלוסיית נפגעי הנפש כולם .למשל:
"חשוב לשמוע את קולם"" ,קולם הוא מכריע בהבנת הצרכים"" ,הקול שלהם מאוד חשוב",
"יש לבחור ועד של צרכנים ושיהיה שותף בוועדות מסוג אלו".

לסיכום ,ממצאי הניתוח האיכותני של שאלה זו עולים בקנה אחד עם הניתוח הסטטיסטי
הכמותי שהוצג לעיל ומראים כי בתחומי הניהול ,התכנון והיישום אנשי המקצוע מחזיקים
בעמדות חיוביות יותר ביחס למעורבות הצרכנים .גם ייתכן שעצם ניסוח השאלה היה
ָ
פחות מאיים עבור הנשאלים כיוון שבמונח "לשבת בוועדות" אין מן המחייב שהצרכן
יהיה בעל המילה ובעל זכות הקביעה .כאשר הוצגה השאלה באופן שבו הוצגה ,זיהו אנשי
המקצוע שנשאלו יתרונות רבים לנוכחות צרכנים .רק חלק קטן מהנשאלים ) (11.7%לא
ראה בהתמודדות ידע נוגע לתכנון שירותים וסבר שיש לתת לאנשים לנכוח רק על פי ידע
מקצועי .במרבית הציטוטים זיהו הנשאלים את הצרכנים כבעלי חוויה אישית ,נקודת מבט
ייחודית על הצרכים ועל המענים הנחוצים ואף כמומחים לתחומם .כל אלו נמצאו כסיבות
ראויות בעיני הנשאלים לשתפם בוועדות תכנון.

 .4מהי לדעתך התשתית ההכרחית כדי לאפשר שיתוף צרכנים ותרומתם למערך בריאות הנפש?

בסך הכול ענו על השאלה  88נבדקים .על אף שיעורי ההיענות הנמוכים ביותר מן השאלות
הפתוחות האיכותניות ,זוהו מן התשובות שש ֵתמות שהגיבו על צדדים שונים של תשתית
הכרחית כדי לאפשר שיתוף צרכנים .כרבע מכלל התשובות ציינו צורך לבנות תוכניות
הכשרה לצרכנים ,שיקנו להם את מיומנויות עבודה בצוות מולטידיסציפלינרי .התוכניות
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התייחסו להכשרות בתוך סל השיקום ומחוצה לו ,להכשרות אקדמיות ומקצועיות ,פורמליות
ובלתי פורמליות .מטרת ההכשרות כפי שעולה מהתשובות שזוהו היא צמצום הפער בין
הצרכנים לאנשי המקצוע מבחינת הבעלות על הידע וכן העלאת הסטטוס של הצרכנים,
ולפיכך הלגיטימציה שלהם היא להשתתף ולתרום לתחום .למשל" :הכשרות מקצועיות
שיכוונו אותם לשיח הנכון"" ,הכשרות אקדמיות";  25%נוספים מכל התשובות ראו צורך
לבנות הכשרות לצוותים הקיימים ולאנשי המקצוע העובדים בתחום כדי שידעו כיצד לערב
את הצרכנים ולעבוד עימם בשיתוף וגרסו כי השינוי צריך לבוא מצד אנשי המקצוע .למשל:
עמדות,
"שינוי בתפיסה ובגישת מנהלי המערכות ע"י הכשרה"" ,הכשרת השטח"" ,שינוי ָ
פתיחות" .הרבע השלישי ראה להטוות תשתית של עבודה משותפת בין הצרכנים לאנשי
המקצוע ברמת המדיניות .למשל" :שיתופם בוועדות היגוי ובתכנון שירותים"" ,למידה
משותפת"" ,מפגשים משותפים ,היכרות משותפת" .הרבע הרביעי מורכב משלוש ֵתמות של
אמצעים מסוימים שזיהו הנשאלים ,כגון מתן ידע ,הגברת המודעות והקטנת הסטיגמה בקרב
אנשי המקצוע והאוכלוסייה הכללית ,הקצאת תקנים ומשאבים לשירותים ,התאמות לקשיים
נפשיים ומעורבות ושיתוף ,למשל" :תוכניות מקיפות במערכת להתמודדות עם סטיגמה של
אנשי מקצוע"" ,תגמול כספי על שעות עבודה של צרכנים"" ,מתן מידע לצרכנים".
לסיכום ,על אף שיעורי היענות נמוכים יחסית לשאלה זו לעומת שאלות אחרות ,ניכר כי
שאלה זו עוררה עניין רב בקרב העונים .כשנשאלו לדעתם בנוגע לתשתית ההכרחית כדי
ליצור שיתוף ותרומה למערכת ,ידעו הנשאלים מהשטח ומהמטה להצביע על הכלים החסרים
להם .המענים הנחוצים שעלו מכל התשובות דרושים גם להכשרת הצרכנים ,להכשרת אנשי
המקצוע ,לבניית בסיס לעבודה משותפת וגם תמיכה בתקנים ,במשאבים ובהורדת סטיגמה.

דיון
המחקר הזה התמקד בבחינת עמדות אנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש במסגרת חוק
שיקום נכי הנפש בקהילה ) (2000לעומת מעורבות צרכנים בתחומי הטיפול ,המחקר ,הניהול,
התכנון היישום וההערכה ,תוך השוואה בין העובדים במטה לעובדים בשטח בשירותים עצמם.
תופעת שילוב צרכנים נותני שירות מתרחבת בעולם וגם בארץ בפתיחתם של תפקידים
"שים בתוך שירותי השיקום והטיפול ואף במטה משרד הבריאות .זהו
לצנָ ִ
חדשים ייעודיים ָ
המחקר הראשון בארץ הבודק את עמדות אנשי המקצוע ,ובכך הוא מבקש להוסיף לידע
יישומי ועיוני עבור קובעי המדיניות והעובדים בשטח .למעשה ,מממצאי מחקר זה עולה
כי התהליך המורכב של מעורבות צרכנים אמיתית ומלאה ועבודה בשותפות עשויים לשקף
את תהליך ההחלמה עצמו :תהליך ארוך טווח ,הכרוך בהבניית זהות אישית וחברתית מתוך
הכרה במחסומים ובכוחות; תהליך מעגלי של עליות ומורדות ,הכרוך במעורבות רגשית
עמוקה ).(Anthony, 1993; Deegan, 1988
עמדות תומכות יותר מהשטח
בניתוח הכמותי נמצאו ארבעה ממצאים עיקריים :המטה מראה ָ
עמדות תומכות יותר בתחומי הניהול ,התכנון
בתחומי התכנון והניהול ,במטה ובשטח נמצאו ָ
והיישום מבתחומי הטיפול ,ההערכה והמחקר ,כשניכרת תמיכה חזקה מאוד במטה ובשטח
לעמדות חיוביות בתחומי הניהול
במעורבות של צרכנים בנתינת שירותים .ותק נמצא כמנבא ָ
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עמדות תומכות יותר בתחומים אלו.
והטיפול ,כמו כן נשים נמצאו כבעלות ָ

עמדות
בניתוח האיכותני נמצאו התאמה ואישוש לניתוח הכמותי .בנוגע להובלת הטיפול עלו ָ
תומכות פחות והעדפה למודל הרפואי של קבלת החלטות .מהתשובות עולה התחושה כי אנשי
המקצוע עצמם חוששים מפני מה עלול לקרות ,משחרור האחריות וההובלה .עם זאת הוטמעה
התמות מאשש את הממצא הכמותי של ההשערה השנייה ,שבו נמצא
"שפת ההחלמה" .ניתוח ֵ
כי בתחומי הניהול ,התכנון והיישום התקבלו תפיסות תומכות יותר מתחומי הטיפול ,ההערכה
עמדות חיוביות מאוד ,ממצא שעולה
והמחקר .בשאלת מעורבות הצרכנים בוועדות תכנון נצפו ָ
בקנה אחד גם עם ממצאי הכמות .כדי לאפשר שילוב בתפקידי ניהול ,נמצא צורך להכשיר
את הצרכנים ואת הצוות המקצועי וגם למגר את הסטיגמה בקרב אנשי המקצוע .בשאלה מהי
התשתית ההכרחית לדעת הנשאלים כדי לאפשר שיתוף ותרומת צרכנים ,נמצאו ממצאים
דומים בנוגע לצורך בהכשרות הן לצרכנים והן לצוות ובהקטנת הסטיגמה ,וגם הצורך להתאים
את המדיניות מבחינת הגדלת תקנים והגמשתם ,נתינת כלים והדרכות.

המחקר זיהה ארבעה תחומים עיקריים שבהם אפשר לשנות את עמדות אנשי המקצוע:

התחום הטיפולי  -הממצאים האיכותנים במחקר הנוכחי הראו ששפת ההחלמה מושרשת
היטב .נמצאו ציטוטים רבים של מונחים ,כגון "שותפות"" ,ביחד"" ,בשיתוף פעולה"
וכדומה .עם זאת ,ניכר מניתוח התכנים כי בעיני אנשי המקצוע עדיין חלוקת הכוח וזכות
ההחלטה נשארת בידי הגורם המקצועי .במיוחד בלט הפער בתחום הטיפולי ,שבו סברו
מרבית אנשי המקצוע כי הצרכן רק מחווה דעה ,אך אינו בעל ההחלטה הסופית .ממצא זה
אושש בניתוח הכמותי והאיכותני גם יחד; הוא גם תואם ממצאי מחקרים אחרים שנעשו
הצנָ "ש ועל חוסר ההלימה מול המערך הטיפולי
בארץ בשנים האחרונות על בדיקת תפקיד ָ
)סינגר .(2010 ,הממצאים גם הדגישו את הצורך בעבודה על יצירת שותפויות אמיתיות
שיגיעו מעבר ליחסים המסורתיים לפי המודל הרפואי ).(Drake et al., 2011

התפקידים המסורתיים ,שבהם החזיקו אנשי המקצוע ,והתפיסות ,כגון סבילות הצרכן,
מוכּרים כמעכבי מדיניות מכוונת החלמה ,בתחום הטיפול ,בארגונים ,בקהילה ובבתי חולים
) .(Tsai, 2008אנשי המקצוע מפרשים שותפות עם צרכנים ונתינת המושכות לידיהם
כוויתור על תפקיד שמאז ומעולם היה בבעלותם .לדעת דוידסון ) ,(Davidson, 2012אנשי
המקצוע אינם מוותרים או מתעלמים מהידע המקצועי שלהם ,כי אם משתמשים בו ורוכשים
מיומנויות נוספות שמטרתן להנגיש את הידע לאדם בדבר המגבלות שמציב מצבו בדרך
להשגת מטרותיו האמיתיות בחיים .החלת גישה כזו בשירותי השיקום בארץ תביא לידי
ראיית התחום הטיפולי כחלק אחד מתוך מכלול חיי האדם ,כאשר איש המקצוע יראה את
הצרכן שותף ומוביל תחומים אחרים בחייו ויוכל להבנות אמון ביכולותיו טרם ההתמקדות
בתחום הטיפולי.

קבלת החלטות  -ממצאי הכמות עולים בקנה אחד עם התוכן שעלה מניתוח השאלות
האיכותניות .הממצאים הם בנוגע לתפיסת הצרכן כשותף לגורמים המקצועיים שיש
להתחשב בדעתו ולשומעה ,אך אינו מקבל החלטות על דעת עצמו או אף אינו נתפס כשווה
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במשקל דעותיו .מבחינת המדיניות ,אין ספק כי המודל הרפואי לקבלת החלטות עדיין
הבולט בשטח .לפי המודל הרפואי קבלת ההחלטות נעשית בעיקרה על ידי איש המקצוע
ומבוצעת על ידי הצרכן .באופן זה ,רופא רושם מרשם ,והמטופל קונה אותו ולוקח על פי
ההנחיות .עם זאת בתחום השיקום ,שבו מקודמת גישת ההחלמה ,יש צורך במודל אחר לקבל
החלטות ,כזה שייתן מקום לאיש המקצוע ,לצרכן ולקהילה או למשפחה .בעולם ,בתחום
המחקר ובקרב התנועות הצרכניות ,מקובלת האמירה "."Nothing about us without us
עם זאת ,ממצאי המחקר מעלים צורך של אנשי המקצוע לכלים חדשים לקבלת החלטות
ולפעול להפחתת סטיגמה כדי שייווצרו הזדמנויות חדשות לקבל החלטות משותפת באופן
מלא יותר .למשל ,דיוידסון ) (Davidson, 2012מגיב על גורמים המבדילים תוכנית החלמה
מתוכנית טיפול או מתוכנית שיקום .לדבריו ,תוכניות החלמה צריכות להיות ִקצרות טווח,
כשהטיפול הוא רק מרכיב אחד בהן ,מה שיעודד שותפות מלאה בקבלת ההחלטות והעברת
ההובלה לצרכן .דיגן ) (Deegan, 2008מצאה כי כאשר השתמשו בכלי עזר אלקטרוניים
לתמיכה בקבלת החלטות משותפות ,שסייעו לצרכן להיות פעיל בשיח ובקבלת ההחלטות
על טיפולו ,הועילה ההתערבות ליצור שיח יותר ממוקד אדם וצרכיו.
חשוב לציין כי בית הספר הארצי לשיקום ,לשילוב ולהחלמה בבריאות הנפש בקריה האקדמית
אונו בארץ )להלן בית ספר לשיקום( הוא דוגמה לפלטפורמה ,שבה נעשית קבלת החלטות
משותפת באופן מלא .מתוך בדיקת ועדות היגוי של הקורסים ,תוכנית הקורס )הסילבוס(
ורשימת המרצים ודפים פנימיים של בית הספר עולה כי את הקורסים הגו ,כתבו ולימדו
"שים ואנשי מקצוע יחד .בית הספר מעביר קורסים גם בפריפריה בדרום ובצפון כדי
ָצנָ ִ
להיות נגיש לאנשי מקצוע ולצרכנים בכל הארץ .יש קורסים שמיועדים לצרכנים ולאנשי
מקצוע יחד ,מה שמאתגר ומעלה קשיים ,אך גם נותן מרחב למודלינג עבור המשתתפים בו.
ייתכן שפעילותו יכולה להסביר מדוע מחקר זה לא מצא הבדלים מובהקים בעמדות אנשי
מקצוע בפריפריה לעומת אנשי המרכז.
חוויה אישית כניסיון נדרש לתפקיד  -מהממצאים עלה כי רוב אנשי המקצוע חשו שאין
די בחוויה האישית של הצרכן ,ויש צורך להכשירו הכשרה נוספת או להדריכו הדרכה
אינטנסיבית כדי לדעת להשתמש בחוויה האישית בעבודתו .עוד נמצא במחקר כי אנשי
המקצוע אינם יודעים להכיל את חוויית הצרכנים .עם זאת הם יודעים להמשיך ולשמור
על הגבולות המסורתיים שהתרגלו ֲאליהם ועל המיצב )סטטוס( של ההכשרות הפורמליות.
קושי נוסף קשור לסטיגמה המקשה על אנשי המקצוע לראות במטופליהם עמיתים )קולגות(,
ואפילו יותר כאשר המעורבות נוגעת בתחומים שעד כה נחשבו למעוזם ,כגון תחום הטיפול.
בספרות העולמית ) .(Mccann & Baird, 2008יתר על כן ,כפי שנידון
קושי זה תואר ִ
"שים,
כצנָ ִ
בסקירת הספרות ובמגבלות מחקר זה ,אנשי המקצוע רואים את האנשים העובדים ָ
כמי שאינם מייצגים את האוכלוסייה שמקבלת את שירותיהם .לכן אין המפגש מפחית
העמדות
ָ
מהסטיגמה על אודות אוכלוסיית הצרכנים ) .(Crawford, 2003כדי לשנות את
המגבילות שנמצאו במחקר זה ,על אנשי המקצוע להבין שניסיון החיים שהאדם מביא עימו
חשוב בפני עצמו ,כמו שמבקשים ניסיון קודם בתחום )צין .(2008 ,כמו כן ,יש לזכור שעל
החשיפה משלמים הצרכנים מחיר ,ולכן יש להשאיר את ההחלטה אם להיחשף או לא בידי
145

הצרכן .הכוח שבחוויה האישית של האדם בא לידי ביטוי גם ללא חשיפה ,והחשיפה בעצם
מאפשרת לתמוך בו אם הוא בוחר בכך אך אין לאלצו )צין .(2008 ,תמיכת עמיתים )Peer
 (Supportהיא עזרה ספונטנית או מאורגנת שמספקים אנשים למען אנשים במצבים דומים.
הגדל במהירות הרבה ביותר בתחום בריאות הנפש .מדובר
תמיכת עמיתים היא המקצוע ֵ
בכוח עבודה זול וזמין ,והוא מתאים גם לתקופה של חיסכון במשאבים בממלכה המאוחדת
ובעולם כולו ,ומתחיל להיות מקובל בקרב השמרנים בתחום ) .(Mary O'hagan, 2010בארץ
אין תנועת צרכנים משפיעה ,והתמיכות הקיימות והמאפשרות מרחב לשוחח על משמעות
החוויה האישית  -מספקים אותן בעיקר אנשי האקדמיה ושירותי השיקום .הצרכנים מחזיקים
במידע רב–ערך לתכנון נכון ומותאם לשירותים ולמדיניות .יש אפוא ליצור עוד אפשרויות
למעורבות בתפקידים ייעודיים ,אך לא רק בהם ,אלא בכל סוגי התפקידים כדי שתיחשב
החוויה האישית לניסיון הכרחי לקבלת התפקיד בתיאורי העבודה .מגמה זו החלה כבר,
"שים בכל השירותים .השם
ושאיפת משרד הבריאות היא להגיע למצב של  10%עובדים ָצנָ ִ
המקובל בארץ "צרכן נותן שירות" מקבע את מעורבות הצרכנים ואינו יוצר הזדהות עם
הצרכנים עצמם .כדי שיוכלו אנשי המקצוע לראות בצרכנים שעובדים לצידם שווי ערך ,יש
לבחון שינוי השם לכזה שישקף זאת.

הספרות ,הגישה המובילה את קובעי המדיניות בארץ
הטמעת מדיניות  -כפי שנסקר בסקירת ִ
ובעולם בשני העשורים האחרונים היא תפיסת ההחלמה התומכת והמעודדת מעורבות צרכנים
ובניית מודלים לעבודה משותפת .ב– 2012התרחש צעד ממשי כאשר מונה לראשונה ,מאז
חקיקת החוק שיקום נכי נפש בקהילה בשנת  ,2000צרכן של שירותי שיקום כלליים לתפקיד
יו"ר המועצה הארצית .הטמעת המדיניות של האדם במרכז נמצאה יעילה ,והממצאים הראו
שאנשי המקצוע רואים את האדם במרכז .בסקירת החוק שנעשתה במלאת עשור נמצא כי
במרבית ההתערבויות עוזרים לאדם להגדיר מטרות תפקודיות כבעלות משמעות אישית ,אך
ברור שהסתמכות על שירותים אינה חלום שיקומי של איש ) .(Drakeet al., 2011הבחנה זו
התמות במחקר זה ,כאשר הרבו אנשי המקצוע להשתמש במונחי החלמה,
עלתה גם מניתוח ֵ
כגון שותפות ומעורבות ,לתיאור רצייה .לפיכך ,המערכת צריכה למצוא דרכים להבדיל בין
להיעָ נוּת/רצייה ) .(Complianceהערכת המדיניות הבאה של
שותפות)ֵ (Collaboration
החוק לשיקום נכי נפש בקהילה צריכה להבהיר שהשירותים והתמיכות צריכים להינתן לפי
מטרות האדם ,ולא לפי מה שהוא לטובתו בעיני אנשי המקצוע )Deegen, 1998; Farkas
 .(2007עם זאת ,כל עוד המערכת ממוקדת שירותים ,וועדות מעקב נעשות לשירות ,ולא
לאדם ,זה משמר היענות )רצייה( של הצרכנים ומעכב תהליכי שותפות אמיתיים.

ראשית ,סטיגמה וסטיגמה עצמית נמצאו כמעכבות שותפות אמיתית בין אנשי המקצוע
לצרכנים .פיתוח תוכניות למתן מידע לכל הציבור ולאנשי המקצוע כדרך להפחית את סטיגמה
יהיו יעילות ביותר כאמצעי להטמעת מדיניות רצויה ולהקטנת פערי המידע והאסימטרייה
שבין השטח למטה כיום ,כפי שעלה מממצאי המחקר .כפי שהוזכר קודם ,כדי שיוכלו הצרכנים
להשתלב בשטח ובכלל האוכלוסייה ,עולה הצורך בשינוי השם ָצנָ "ש ,כדי שיאפשר גאווה
וקבלת בעלות של המתמודדים על חוויות חייהם ,על ניסיונם וגם על המתמודדים שהם גם
אנשי מקצוע בהכשרתם .המערכת צריכה לתמוך ב"יציאה מהארון" .הצעות חלופיות מוצעות
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יכולות להיות "עמית תומך החלמה" או "מומחה מתוך חוויה" .שנית ,אין המחקרים מוכּרים
דיים בשטח ונלמדים על ידי אנשי המקצוע ) .(Ragins, 2009במשרד הבריאות נלמדים
מחקרים חדשים שנעשים ,ועובדי המטה באגף משתתפים בארגון כינוסים ובהרצאות על
מחקרים בשיתוף עם ארגונים למיניהם עבור העובדים בשטח .עם זאת ,ולמרות השינויים
שאנחנו רואים בשנים האחרונות גם באקדמיה ,תפיסת ההחלמה בארץ כמעט שאינה נלמדת
באקדמיה כתפיסה וגישה בפני עצמה בשום תואר מהתארים הראשונים המקובלים בקרב אנשי
מקצוע העובדים בתחום )ריפוי בעיסוק ,עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה ,פסיכיאטרייה( .אנשי
מקצוע בתחומי השיקום בבריאות הנפש בתחילת עבודתם חוֹוים פערי מידע לעומת עמיתיהם
המנוסים או עובדי המטה .לפיכך ,צריך לעזור לאנשי המקצוע החדשים המגיעים לעבוד
בתחום ולהתחבר לתהליך ההחלמה האישי שלהם ולסיבות שבגללן באו לעבוד בתחום; יש
לחזק את המשמעות שיש בתפקיד ,את אמונתם ,שהחלמה אפשרית וקורית כל הזמן ,ויש ליצור
פלטפורמה לשיח שמביא סיפורי הצלחה מהעולם וממחקרים ולטפח חוזקות שנוצרו בשטח,
וכך גם לתת מקום ואסמכתה לפרקטיקות שצומחות מהשטח ) .(Bottom upאנשי המקצוע
בתחום עוברים תהליך החלמה מקביל .בלי להט ,חזון ,תקווה ומטרות אי–אפשר לעזור לצרכנים
לעבור את התהליך בעצמם באופן מלא ושלם .השטח צריך לקבל התייחסות החלמתית מהמטה
באותו אופן שרוצים ,שהם יעבדו עם המטופלים ) .(ragins, 2009לא זו אף זו ,חשוב למצוא
דרכים כיצד לעודד את אנשי המקצוע לראות שותפות לא רק כמשהו שנעשה בשירותים
האזוריים ,בפגישות
)מנהלת מתפרה שיקומית ,בוועד ההוסטל( ,אלא גם ייצוג בפורומים ֲ
רבעוניות עם רכז המחוזי וכדו' .אין ספק כי מינוי עובדת מטה מתמודדת ,שאמונה על השילוב
הקהילתי ,בהחלט תורם רבות ומבטיח המשך עשייה והתקדמות במובן הזה .כן נמצאו הבדלים
שהעמדות המגבילות לא ימנעו
ָ
בתפיסות בין מטה ושטח בתחומים מסוימים ,ויש למצוא דרך
מצרכנים להביע את רצונותיהם ואת דעותיהם .מתכנן המדיניות המעוניין להרחיב את מעורבות
הצרכנים בתחום בריאות הנפש בארץ ,ובעיקר בשירותי השיקום ,ראוי שייצור מנגנון תגמול
עבור עבודת שותפות אמיתית בשירותים על ידי משאבים ,תקנים והעדפה מתקנת ,לפחות עד
שיחדלו עמדותיהם המגבילות של אנשי המקצוע והסטיגמה מלהיות מכשול בדרך לשותפויות
ולמעורבות אמיתית.

מודל עבודה להכשרה משותפת לאנשי מקצוע ולצרכנים בנושא שותפות ומעורבות
בעמדות בין עובדי המטה לעובדי השטח ,כפי שהוצגו בפרק התוצאות
ָ
ההבדלים שנמצאו
ונידונו עד כה ,מעלים צורך ליצור מודל עבודה שיצמצם את הפערים בהטמעה בין כוונת
המחוקק ואלו שאמונים על יישום החוק באגף השיקום במשרד הבריאות ,למה שמחקר זה
האיר שקורה בשטח .הקטנת האסימטרייה במידע וצמצום הפערים ייעשו כשיינתן מידע
ותגדל השקיפות.

ברמת המדיניות
מחקר ,שנעשה באוניברסיטת בוסטון ,מאשש את הצורך לתת ידע לאנשי המקצוע ולהפחית
את הסטיגמה כבסיס לאפשור שותפות ודו–שיח )דיאלוג( שוויוני ) .(Chinman, 2010המחקר
בדק יישום מודל לשינוי ארגוני ,הטמעת חידושים בתחומי טיפול ) (STMובדיקת התאמתו
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כמודל לשילוב צרכנים .במחקר נערכו קבוצות חשיבה צוותיות משולבות צרכנים ואנשי
מקצוע שהתוו יחדיו את הגדרת התפקיד של ָצנָ "ש בצוות ,את סמכויותיו ,את הכשרתו ,את
"שים בכל צוות ,והמחקר
ההדרכות ,את החיסיון ,את הגישה למידע ועוד .אחרי כן הועסקו ָצנָ ִ
המשיך ללוות את הצוותים ולהעריך את אפקטיביות התפקיד ואת השתלבותו במערך הקיים.
השימוש במודל ִאפשר לאנשי המקצוע ולצרכנים להרגיש שרצונותיהם ודעותיהם נשמעו
וקיבלו מקום בגיבוש אופן העבודה המשותפת .למעלה מזה ,הפגישות ִאפשרו לאנשי
הצנָ "ש ,וככל שהתקדם התהליך הם הרשו
המקצוע להכיר היכרות מעמיקה את מהות תפקיד ָ
עמדות ותפיסות שמגבילות שותפות
לעצמם לשאול שאלות שהטרידו אותם ,ללמוד ולשנות ָ
) .(Chinman, 2010בהמשך לממצאי המחקר הזה ,שימוש במודל זה יאפשר להתגבר על
בעמדות האמיתיות שבהן מחזיקים ,וכן
ָ
המכשול של התבצרות ב"שפת ההחלמה" ולנגוע
 להגדיר הגדרה משותפת תפקידים שיכולים להתווסף לתחום ,ושיאיישו צרכנים ,שניסיוןחייהם המתאים הוא קריטריון לקבלה .יהיה אפשר להגיע לשם שיְ יַ ֵצג יותר את מעורבות
הצרכנים כשווים בעלי מומחיות מהשם ׇצנָ "ש .במחקר הזה ותק נמצא גורם חיובי בהחזקת
עמדות חיוביות ,ועל כן יש להתאים מודל מסוג זה לצורכי הארץ ,להטוות שהקבוצות יהיו
ָ
מגוונות מבחינת ותק כדי לאפשר שיח ממשי בין עובדים בעלי ותק רב לבין עובדים בעלי
עמדות תומכות ,שהצטברו והתגבשו במהלך שנות עבודתם ומסיפורי
ותק מועט והעברת ָ
שאליהם נחשפו .מודל זה יכול להיות גם פלטפורמה למודלינג על דרכי קבלת
ההחלמה ֲ
החלטות משותפת.

טבלה :תחומים ונושאים לדיון בקבוצות להגדרה משותפת של מעורבות צרכנים

בעמדות שבהן מחזיקים אנשי מקצוע בתחומי השיקום
ָ
המחקר הנוכחי לא מצא הבדלים
)דיור/תעסוקה/השכלה/חברה ופנאי( ובין רמת המוגנות שמספק השירות .למרות זאת ,יש
בסיס להאמין כי צורכי המסגרות שונים אלה מאלה וגם הרמה ההתחלתית ,שבה יתחיל
השיח החדש .בעזרת קבוצות מיקוד משולבות ,כפי שהוצעו במודל זה ,יהיה אפשר להגיע
להסכמות בכל תחום לגבי תפקידי צרכנים נותני שירות בו ,הגדרתו ואופן הטווייתו .מודל
זה ,בעזרת הידע שהאיר מחקר זה ,יכול לשמש את משרד הבריאות ואת אגף השיקום ככלי
בעמדות בתחומי התכנון והניהול
ָ
ליצירת קבלת החלטות משותפת ,וכך לצמצם את הפער
בין העובדים במטה אגף השיקום לעובדים בשירותים לסוגיהם ,כפי שניכר הדבר בטבלה.
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הצעה להכשרת צרכנים ואנשי מקצוע למעורבות ולשותפות
מחקרים בעולם מראים כי להכשרה יש השפעה ישירה על שינוי עמדות אנשי המקצוע
) .(Salyers, 2011חשוב כי תינתן הכשרה מוכוונת החלמה מכל סוג שתכלול חלקים
מסוימים ומעשיים כי יש ביכולתם לשנות התנהגות של אנשי המקצוע ,ובעקבות כך -
העמדות יותר מההכשרה הכללית שמטרתה רק לעורר השראה )Lobb, Tsai,
ׇ
להשפיע על
.(& Salyers, 2010
ההצעה להכשרה המוצגת כאן מתבססת על ממצאי מחקר זה ושואפת לתת כלי לאקדמיה או
למשרד הבריאות להשתמש בתוצאות מחקר זה באופן יישומי בעבודה היום–יומית בתחום
השיקום בארץ.
בית הספר הארצי לשיקום ,שהוקם בשנת  2011בשיתוף פעולה עם האגף לבריאות הנפש
במשרד הבריאות ועם הקריה האקדמית אונו ,פועל בשלוש ערים בארץ :חיפה ,קריית אונו
ובאר שבע ,וכבר מחזיק במרבית הידע הנדרש והתשתית ההכרחית כדי להוציא לפועל
ולספק הכשרה מסוג זה .על ההכשרה להתבסס על חומרים קיימים מתוך הקורסים האלה:
קורס שיקום ושילוב בעולם העבודה ,קורס להכשרת מתמודדים כנותני שירות ,קורס
הכשרה לבנייה ולליווי של תוכניות שיקום פרטניות במערך השיקום ,קורס הדרכה בשיקום
פסיכיאטרי  -סופרוויזיון ,קורס הדרכה למדריכים ותיקים ,קורס להכשרה ,להדרכה ולהטמעה
של כלים המסייעים להניע שינוי .מומלץ לעשות קבוצת חשיבה ומיקוד שתכלול צרכנים
ואנשי מקצוע מהשטח ומהמטה ,כדי להתוות את התכנים המסוימים שייכללו בהכשרה ,וכך
להבטיח קיום תהליכי שותפות כבר מההתחלה ועירוב של נציגי כל בעלי העניין ומתן מענה
לצרכים.
ההכשרה תהיה מודל להבדל בין רצייה וצייתנות וקבלת החלטות משותפת בצורה אמיתית
ומלאה .לשם כך בראש ובראשונה היא צריכה להינתן במשותף לאנשי המקצוע והצרכנים
המעורבים ,שאינם בעלי תואר ושמחזיקים בתואר ,ובכך לאפשר שיח ישיר וביטול מחסומי
"שפת ההחלמה" כפי שנמצא בפרק התוצאות ונידון לעיל .כמו כן ,עליה לכלול למידת
מודלים חדשים של קבלת החלטות משותפות שאינם מבוססים על המודל הרפואי ,ושיכולים
לבוא לידי ביטוי בעבודה המיידית והיום–יומית של משתתפי ההכשרה .למשל :למידת
כתיבת תוכניות החלמה שמחזקות שותפות וקבלת החלטות אמיתית על ידי הצרכן בניגוד
לתוכניות טיפול או לתוכניות שיקום הנהוגות עד היום לפי העקרונות שמציג דיוידסון
העמדות חיוביות
במאמרו ) .(Davidson, 2012כאמור ,השפעת הוותק )ככל שרב יותר ,כך ָ
יותר( נמצאה כממצא מובהק במחקר זה .הסבר אפשרי ,שהועלה גם בדיון ,הוא היעדר לימוד
על גישת ההחלמה בתארים המוכּרים כיום .אנשי המקצוע לומדים כיצד לעבוד באופן מקדם
החלמה תוך כדי עבודתם ,לא באופן מוסדר תמיד ,ועל ידי נתינת משקל לתחושות פנימיות
)אינטואיציות( .על כן ,מומלץ כי ההכשרה תינתן בשלב מוקדם ככל האפשר לאנשי המקצוע
עמדות חיוביות
וסמוך לכניסתם לתפקידים בתחום השיקום כדי ליצור אצלם בסיס של ָ
ותומכות החלמה .על ההכשרה לכלול הבנת תהליך ההחלמה האישי שעוברים אנשי המקצוע
עצמם עם צבירת הוותק בתחום וחיזוק החוויה האישית כניסיון ממשי ,הן לצרכנים והן
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לאנשי המקצוע ,עוד בטרם צברו סיפורי החלמה מתוקף תפקידיהם .בכך היא תתרום ליצור
לעמדות חיוביות ביחס למעורבות צרכנים מצד אחד ,ומצד אחר  -תשמש כלי
ָ
בסיס איתן
מהספרות הקיימת בנושא זה ).(Ragins, 2009
להפחתת שחיקה במידה שקיימת ,כפי שידוע ִ

איור  :1עקרונות ההכשרה למעורבות ולשותפות

ההכשרה

אנשי המקצוע ,כפי שנידון בהרחבה בפרק התוצאות ,בחלק הניתוח האיכותני ,מביעים
קושי בשחרור השליטה וההובלה לידי הצרכנים וחוששים ממה שזה משליך על הכרחיות
המקצועית שהם מביאים לקשר ,שבה הם רוצים להמשיך להחזיק .ממצא זה תואם את
הספרות הקיימת בתחום בריאות הנפש .לאחר נתינת מקום לחוזקות המשתתפים מניסיונם
המקצועי והאישי והתחברות להצלחות ולמידה מתוצאות חיוביות ,שקרו במהלך עבודתם או
העמדות התומכות בהעברת ההובלה לצרכנים על
חייהם  -אפשר לצמצם פער זה ולחזק את ָ
ידי השבת התקווה ).(Ragins, 2005
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מגבלות המחקר

IMR

מרכיבי
ההכשרה

איור  :2מרכיבי ההכשרה למעורבות ולשותפות

מחקר זה התבסס כולו על דיווח עצמי ,מה שגרם לכך שחלק מהנשאלים לא דיווחו על עצמם
"שים .בשאלה "האם עבדת או עודך עובד עם צרכן נותן שירות" לא
כצנָ ִ
או לא זיהו עצמם ָ
זיהו אנשים צרכנים שעימם הם עובדים ,גם כשידעו שהם צרכנים ומתמודדים עם מחלת
נפש כי ניתקו בין הסיפור האישי של האדם לבין תפקידו כמקביל להם ושווה ערך .התוצאה
בספרות ונסקרה
הייתה שלא הרוויחו מההיכרות עם המשאב שלצידם .מגבלה זו נמצאה גם ִ
) .(Crawford, 2003המחקר הנוכחי שאף לאסוף נתונים שיאפשרו להשוות גם בין אנשי
המקצוע שעובדים בתחום הטיפולי )בבתי החולים ובמרפאות( לעומת עמדות אנשי המקצוע
מתחום השיקום ,ובכך הוא לא צלח.

המלצות למחקרי המשך
מחקר זה הוא ראשוני מסוגו בארץ ,ויש צורך במחקרי המשך .דוגמה לכך יכולה להיות
מחקר השוואה בין שתי מערכות בריאות הנפש הקיימות בארץ ,השיקומית והטיפולית
והרפואית ,והבנת השונה והדומה ביניהן בעידוד ובתמיכה בנוגע למעורבות צרכנים .נוסף
על כך ,חשוב לבדוק את עמדות אנשי המקצוע העובדים בשירותים הטיפוליים ,כגון בתי
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חולים ומרפאות קהילתיות ולהשוותן עם ממצאי מחקר זה בנוגע לעובדים מקצועיים בתחום
 ראוי שיהיה, כמו כן.השיקום כדי להאיר את הפערים ולהיטיב להבין כיצד אפשר לצמצמם
.מחקר שיבדוק את תפיסות המתמודדים עצמם לגבי איכות השותפות עם אנשי המקצוע
מחקרים אחרים יכולים להיות מחקרים שיבדקו את תהליכי ההחלמה שעוברים המתמודדים
עמדות לשילוב
ָ  ומחקר להבנת השפעות הוותק כגורם משפיע על,בעקבות שותפויות אלו
.המתמודדים במסגרות השיקום
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מעורבות צרכנים באקדמיה
 מקס לכמן1@ערן קרויז

מבוא
בעשורים האחרונים התגברו קולם ומעורבותם של אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית
 בעוד שמעורבות זו בולטת מאוד במרחב הסנגור.במרחבים רבים בתחום בריאות הנפש
 היא מתקשה,( עמיתים–מומחים וכדומה,ובמרחב התעסוקתי–מקצועי )צרכנים נותני שירות
 המתמודדים עדיין נתפסים, במרחב זה.להגיע לאותן רמות של ביטוי במרחב האקדמי
 וההכשרה של סטודנטים בתחומים העוסקים בבריאות הנפש,כאובייקטים פסיביים למחקר
.(Shor & Sykes, 2002)  ופחות כמומחים לחייהם,עדיין מתמקדת בהם כמטופלים
 מעורבות.בשנים האחרונות אנו עדים למעורבות הולכת וגדלה של מתמודדים באקדמיה
 השתלבות, הוראה והכשרה,זו מתרחשת בתחומים מגוונים של העשייה האקדמית )מחקר
 מאמר זה מתמקד במעורבות של מתמודדים בתהליכי ההכשרה וההוראה.(כסטודנטים ועוד
 בחרנו בנושא זה משום שהוא הנושא שבו מתקיימת המעורבות הרבה ביותר.של סטודנטים
.)אולי למעט השתלבות של מתמודדים כסטודנטים( והן בשל עיסוקנו בנושא
המעורבות של מתמודדים בתהליכי ההכשרה וההוראה של סטודנטים מאופיינת בהטרוגניות
 והיא,(Happell et al., 2014a) רבה ברמת המעורבות ובפרקטיקות שבהן היא מתקיימת
" כמה מקום צריך להיות למערך הידע של "ידע מניסיון: כגון,מעלה שאלות רבות ומורכבות
ביחס למערך הידע "האקדמי או המקצועי"? האם מעורבות של מתמודדים בתהליכי הכשרת
?סטודנטים אכן תורמת ללמידה אפקטיבית יותר ולהכשרה של אנשי מקצוע טובים יותר
( האם מתמודדים שמשתלבים בעשייה האקדמית מייצגים )או יכולים לייצג- שאלת הייצוג
 מאמר זה אינו.את האוכלוסייה הרחבה של אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית ועוד
 וחלקן יישארו, חלקן יזכו לתשובות חלקיות.מתיימר לספק תשובות מוחלטות לשאלות אלה
.עם סימני שאלה גם לאחר סקירת הידע הקיים בנושא

." תוכנית "צרכנים נותני שירות- ""יוזמה דרך הלב

1

 נסקור את הפרקטיקות שבהן משתלבים מתמודדים בתהליכי ההכשרה וההוראה,ראשית
 בהמשך נציג סקירה אינטגרטיבית של מחקרים.של סטודנטים ואת המצב הקיים בישראל
, לאחר מכן. סטודנטים ומרצים, תוך חלוקת הממצאים על פי מתמודדים–מרצים,בתחום
 ונציג שלושה,נעסוק בנושא ההערכה של מעורבות צרכנית בתחום בריאות הנפש באקדמיה
 על בסיס סקירה זו יעסוק הדיון המסכם בחסמים וזרזים למעורבות.כלי הערכה רלוונטיים
.צרכנית בתהליכי ההכשרה וההוראה של סטודנטים
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סקירת ספרות

מעורבות צרכנים בהכשרה והוראת סטודנטים בתחום בריאות הנפש  -תחום הולך ומתפתח

במדריך המקיף שכתבו טיו ועמיתיו ) (Tew et al., 2004הם סוקרים את מה שהם מכנים
"הספקטרום" של מעורבות צרכנית באקדמיה .ספקטרום זה כולל צורות שונות ומגוונות של
מעורבות צרכנית :השתלבות בהעברת תכנים ,תכנון קורסים ויחידות הוראה ,ניהול תוכניות,
גיוס סטודנטים ,מעורבות בלמידה פרקטית )כשותפים שעליהם הסטודנטים מתנסים
בסיטואציות טיפוליות או שיקומיות או כמדריכים בהכשרות מעשיות וכדומה( ,הערכת
סטודנטים ,הערכת קורסים והשתתפות של סטודנטים–מתמודדים בקורסים.

בחלק זה של סקירת הספרות נתמקד במחקרים שעסקו במעורבות צרכנים בהעברת תכנים
בשל שלוש סיבות מרכזיות:

 .1חלק מהמחקרים משלבים את ֵממד העברת התכנים עם ְמ ַמדים נוספים ,כגון :תכנון
ובנייה של הקורס )ראו למשל ,(Stickley et al., 2009 :מחקרים אחרים מתמקדים
2
רק בממד העברת התכנים )ראו למשל.(O'Reilly et al., 2010 :
 .2מעורבות צרכנים בהעברת תכנים היא הפרקטיקה הנפוצה ביותר בישראל ובעולם
)אולי למעט השתלבות של מתמודדים כסטודנטים(.
 .3היקף המאמר הנוכחי אינו מאפשר לסקור לעומק את כל סוגי המעורבות הצרכנית.
מעורבות צרכנית בהעברת תכנים בצורתה ה"ישירה" ביותר כוללת בדרך כלל השתתפות
של מתמודדים כמרצים בשיעור אחד ,בסדרת שיעורים או בקורס שלם .לרוב השתתפות זו
נעשית בשיתוף עם צוות ההוראה האקדמי או לכל הפחות בנוכחותו .דוגמה טובה לכך ניתן
למצוא במחקר שנערך בניו–זילנד שסוקר השתלבות של מתמודדת בתפקיד ייעודי )service
 (user consultantכחלק מצוות של קורס בתחום הסיעוד .הקורס שילב בין תכנים אקדמיים
ותאורטיים ,שיעורים שעסקו בסיפור האישי של המתמודדת ופעילויות בקבוצות קטנות
שלימדה 3.הסטודנטיות שהשתתפו בקורס זה דיווחו כי המעורבות המתמודדת בצוות
ההוראה אתגרו את התפיסות הסטיגמטיות ,שאיתן הגיעו וסייעה להן להבין טוב יותר את
נקודת המבט הצרכנית ).(Schneebeli et al., 2010

כאמור ,הביטוי הברור ביותר של מעורבות צרכנית בהעברת תכנים כולל השתתפות של
מתמודדים בהוראה בכיתה ,אולם מעורבות זו אפשרית גם בדרכים אחרות שלא דורשות
הגעה של מתמודדים לכיתת הלימוד; למשל ,מתמודדים יכולים לקחת חלק בהוראה על ידי
שימוש באמצעים מתוקשבים )ראו  ,(Happell et al., 2015:3588או על ידי הפקת חומרים,
כגון :סרטוני וידאו או עדויות כתובות .שימוש בסרטוני ה"יו–טיוב" ובחומרים הכתובים של

 2מובן שהשילוב )הראוי והרצוי( בין כמה ממדים של מעורבות מקשה עלינו "לבודד" את האפקט של כל
ממד.

יש לציין כי במחקר זה המעורבות הצרכנית מתקיימת גם ברמת תכנון הקורס והמחקר ,והמרצה
3
המתמודדת היא חלק מכותבי המאמר.
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דמויות מרכזיות בארץ ובעולם ,כגון :אילאיל צין ופטרישיה דיגן ,הוא פרקטיקה מקובלת
ביותר בשיעורים אקדמיים העוסקים בבריאות הנפש )ראו גם ;Coupland et al., 2001
.(Ah–Mane, 1999

מעורבות צרכנים בהכשרה והוראת סטודנטים בתחום בריאות הנפש  -המצב בישראל
השתלבותם של מתמודדים בתהליכי הכשרה והוראה בישראל נפוצה מאוד בקורסים של
מקצועות הבריאות ,הרווחה ,הטיפול והחינוך )אם כי בדרך כלל עדיין מתקיימת ברמת
מעורבות נמוכה יחסית של הרצאה–אורחת( .הקורס "ללמוד עם המטופל" הוא דוגמה טובה
להתפתחות ולצמיחה של השתלבות זו .את הקורס הגו לפני יותר מעשור פרופ' מקס לכמן
וד"ר נעמי הדס– לידור במחשבה שלמרות שאנחנו עובדים שנים רבות עם אנשים מיוחדים
המתמודדים עם מוגבלות נפשית ,ורובם מקיימים חיים מלאים בקהילה  -אנחנו לא יודעים
די להקשיב להם ,ללמוד מהם ולעבוד מתוך למידה זו .עם השנים למדנו שההקשבה היא
הכלי החזק ביותר המאפשר מפגש ושיח נכון עם האדם ,והיא שיכולה להוביל אותנו לעשייה
מדויקת ונכונה יותר .בקורס "ללמוד עם המטופל" אנחנו מזמינים את הסטודנטים להקשיב
לנרטיב וללמוד ממנו על התאוריה שעומדת מאחורי ההתמודדות של כל אחד מהדוברים.
הקורס נבנה בשנים האחרונות בשיתוף עם עוזר הוראה מתמודד ובנוי מהרצאות ,ממפגשים
עם אנשים המתמודדים עם מוגבלויות שונות ,מדיונים על רפלקסייה בין ההרצאות ועל
העבודה בשדה של המשתתפים )ראו גם הדס לידור ועמיתים.(2007 ,
ארגונים בתחום בריאות הנפש פעילים גם הם באקדמיה .עמותת "אנוש" מפעילה את
פרויקט "דו–שיח" ,שבו המתמודדים מגיעים למפגש חד–פעמי עם סטודנטים ועם תלמידי
תיכון .המפגשים כוללים סיפורים אישיים של המתמודדים ודיון פתוח .תוכנית "עמיתים"
מפעילה את פרויקט ה"מסבירנים" ,שבה מתמודדים מרצים לפני קהלים שונים )ביניהם גם
סטודנטים( בנושאים ,כגון :סטיגמה וזכויות .תוכנית "צרכנים נותני שירות" מפעילה את
פרויקט "לומדים מניסיון" ,שבו צרכנים נותני שירות נפגשים עם סטודנטים ומספרים על
חוויותיהם מהעבודה כצרכנים נותני שירות ועל העבודה עם ידע מניסיון ככלי מקצועי ,תוך
ניהול דיון עם הסטודנטים .המטרה המרכזית של פרויקט "לומדים מניסיון" היא להעמיק את
מעורבות הצרכנים בכל תחומי העשייה האקדמית .בשנים הקרובות הפרויקט מתוכנן להתרחב
גם לפיתוח ולהנחיה משותפת של קורסים באמצעות מרצים מהאקדמיה ועמיתים–מומחים
ולהגביר את מעורבות המתמודדים במחקר .מעבר לתוכניות אלה מתקיימים שיעורים רבים
שהם פרי שיתוף פעולה בין אנשי אקדמיה למתמודדים .ברוב השיעורים האלה המתמודדים
מגיעים למפגש אחד ,ובדרך כלל מספרים את הסיפור האישי שלהם.
בשנים האחרונות מתקיימים תהליכים של העמקת המעורבות של מתמודדים בתהליכי
הכשרה והוראה של סטודנטים; למשל ,בשלוש השנים האחרונות הצטרף למסלול ההתמחות
בתואר השני בריפוי בעיסוק בנושא השיקום והשילוב בקהילה מתמודד כעוזר הוראה
לראש התוכנית .המתמודד שותף לתכנון כל הקורסים במסלול ,משתתף בהם בפועל ויועץ
לסטודנטים שעושים מחקר או פרויקט )אתר החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת תל אביב(.
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יש לציין כי בד–בבד למעורבות של מתמודדים בתהליכי הוראה והכשרה של סטודנטים,
אנו עדים גם לצמיחה בהשתלבותם של מתמודדים כסטודנטים מן–המניין )זכאי סל שיקום
יכולים לקבל ליווי במסגרת שירות "חונכות אקדמית" של חברת "נתן"( ,במגוון תוכניות
ייעודיות )למשל" ,טעימה אקדמית" (4וכן בקורסים משותפים לסטודנטים–מתמודדים עם
סטודנטים שאינם מתמודדים )למשל ,הקורס "מי מפחד ממחלת נפש?" באוניברסיטת תל
אביב והקורס "בשביל הנפש" במכללת "אחוה"(.

5

מעורבות צרכנים בהכשרה ובהוראה של סטודנטים בתחום בריאות הנפש  -ממצאים מרכזיים
מהספרות

מסקירת מחקרים שהעריכו מעורבות של מתמודדים בהכשרה ובהוראה של סטודנטים עולים
כמה ממצאים מרכזיים .ראוי לציין כי רוב המחקרים בתחום מתמקדים בסטודנטים ,ומיעוטם
נוגעים גם לעמדות המתמודדים והמרצים ).(Happell, et al., 2014a

א .מתמודדים שלקחו חלק בהוראה והכשרה:

המתמודדים שהשתתפו בשיעורים דיווחו כי הם חושבים שהשתתפותם תרמה ללמידה של
הסטודנטים );Shor & Sykes, 2002; Repper & Breeze, 2007; Stickley et al., 2009
 .( Happell et al., 2014aעם זאת ,חלקם הרגישו כ"אורחים לרגע" ולעיתים אף כ"הפרעה"
ברצף הלימודי ,וכי הם מבודדים ואינם יכולים להשפיע על יתר תוכני הקורס )Happel et
.(al., 2015

רוב המתמודדים שהשתתפו בשיעורים דיווחו כי חוו העצמה );Shor & Sykes, 2002
 .(Repper & Breeze, 2007; Stickley et al., 2009; Happell et al., 2014aעם זאת,
חלקם דיווחו כי השיעורים ,ובעיקר החלק של העבודה עם הסיפור האישי ,אינם קלים,
דורשים אנרגייה רבה )(Meehan & glover, 2007;Happel, et al., 2015; Walsh, 2016
והתמודדות עם שאלות "מציצניות" ולא הולמות מצד חלק מהסטודנטים )& Meehan
 .(Glover, 2007חלק מהמתמודדים אף הביעו חשש שמעורבות רבה מדיי תפגע באיכות
חייהם ותביא לידי ירידה במצבם הנפשי )Meehan & Glover, 2007;Happell, et al.,
 .(2015קושי זה בולט במיוחד נוכח נקודה נוספת שהדגישו המתמודדים )וכן חלק מהסטודנטים
והמרצים( ,והיא החוסר הבולט בהכשרה ,בהדרכה ובליווי למתמודדים שמעבירים שיעורים
באקדמיה ).(Tew et al., 2004;Meehan & Glover, 2007; Happell, et al., 2015

המתמודדים שהשתתפו בשיעורים דיווחו שהם חשים כי השתתפותם תרמה לשבירת
מחסומים ,לאתגור יחסי הכוח בין אנשי המקצוע למתמודדים ,ומערכי הידע הנלווים
לתפקידים אלה )ידע מקצועי  -ידע מניסיון( )Shor & Sykes, 2002; Scheyett & Diehl,

תוכנית "טעימה אקדמית" מציעה השתלבות בקורסים אקדמיים מסובסדים וצבירת נקודות הזכות
4
שנלמדו .התוכנית מציעה ליווי תמיכה וייעוץ בתהליך הלמידה וההשתלבות.

התפתחויות חשובות אלה הן מעבר לתחום הסקירה המוצעת במאמר זה ,המתמקד כאמור במעורבות
5
של מתמודדים בתהליכי הכשרה והוראה של סטודנטים.
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;2004; Repper & Breeze, 2007; Stickley et al., 2009; Happell et al., 2014a
 .(Walsh, 2016עם זאת ,החשיפה לסיפורי החיים ולידע מניסיון של המתמודדים לא ערערה
לחלוטין את תפיסת ה" "us and themשקיימת בקרב הסטודנטים )(Walsh, 2016
ב .סטודנטים שלמדו בקורסים שבהם מתמודדים העבירו תכנים:
הסטודנטים דיווחו כי לדעתם המפגשים עם המתמודדים תרמו לתהליך הכשרתם ,תסייע
להם להיות אנשי מקצוע טובים יותר ולשפר את מערך השירותים של בריאות הנפש )Shor
& Sykes, 2002; Scheyett & Diehl, 2004;Khoo et al., 2004; Stickley et al.,
 .( (2009; Schneebeli, et al., 2010; Byrne et al., 2013; Walsh, 2016עם זאת ,בחלק
מהמחקרים עלו גם קולות סטודנטים שלא הרגישו שנתרמו מההשתתפות של מתמודדים
בשיעורים ) .(Babu et al., 2008הם הביעו חשש למצבם הנפשי של המתמודדים ,הטילו ספק
ב"תקפות" של הדברים שאמרו המתמודדים ,העלו שאלות הנוגעות לטוקניזם 6וליכולת של
מתמודדים "מובחרים" לייצג את שאר המתמודדים .הם גם חשדו כי המתמודדים מקדמים
אג'נדות אישיות שמטרתן להתנגח באנשי המקצוע ובמערכת בריאות הנפש )Happell, et
.(al., 2015
הסטודנטים דיווחו כי הם חשים כי הם מבינים טוב יותר את נקודת המבט והחוויות )אשפוז,
קבלת שירותים וכדומה( של המתמודדים )Shor & Sykes, 2002; Scheyett & Diehl,
2004;Khoo et al., 2004; Stickley et al., 2009; Schneebeli et al., 2010; Byrne et
.(al., 2013; Walsh, 2016
הסטודנטים דיווחו כי המפגשים סייעו להם לראות את המתמודדים מעבר למבט הרפואי,
לחשוב עליהם בצורה הוליסטית לראות בהם וכמומחים לחייהם );Shor & Sykes, 2002
Khoo et al., 2004; Stickley et al., 2009;O'Rreilly, 2010; Schneebeli et al.,
 .(2010; Happell, et al., 2014bעם זאת ,חלקם דיווחו באופן גלוי כי הם מבכרים את הידע
המקצועי והאקדמי על פני הידע מניסיון של המתמודדים ) ,(Tew, 2012וסביר מאוד להניח
כי גם סטודנטים שלמדו להעריך את הידע מניסיון של המתמודד כידע בעל ערך ,עדיין
מקנים סמכות ויוקרה רבה יותר לידע המקצועי והאקדמי.
ג .מרצים )שאינם מתמודדים( שבמסגרת השיעורים שלהם הועברו תכנים על ידי מתמודדים:

7

רוב המרצים דיווחו על עמדה חיובית לגבי השתלבות של מתמודדים בהוראה .הם טענו
כי הם מאמינים שהדבר יקדם את למידת הסטודנטים ויחשוף אותם לנקודות המבט של
המתמודדים שאינה "זמינה" למרצים )Felton & Stickley, 2004; Happell, et al.,
 .(2015עם זאת ,המרצים דיווחו על קשיים רבים הקשורים לעניינים "מהותיים" ,כגון :חשש
שמעורבות של מתמודדים תערער על התקפות ,היוקרה והסמכות של הידע המקצועי ,חשש
6

שילוב המתמודדים כאקט סימבולי בלבד.

 7אין להניח כי המרצים ,שעליהם מדווח במחקרים ,מייצגים את מרבית המרצים .מדובר במרצים שבחרו
לעמדות חיוביות כלפי השילוב.
מלכתחילה לשלב מתמודדים בשיעוריהם ,ועל כן סביר להניח שהם נוטים ָ
אין להכליל מכך על שאר המרצים ,ובוודאי שלא על האקדמיה בכללה.
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שהמתמודדים שמגיעים לכיתה לא מייצגים את כל "האוכלוסייה" שהסטודנטים יפגשו
בשטח .כמו כן ,עלו קשיים בנושאים "טכניים" ,כגון :מחסור בתקציב לתשלום למתמודד;
השקעת זמן ואנרגייה מרובה ביצירת הקשר; תיאום הציפיות וה– follow–upעם המתמודד
שהגיע להרצאה )במיוחד כאשר לא תפסו המרצים או הקולגות שלהם את הדבר ,כחלק
מתפקידם האקדמי(; חוסר ניסיון אישי ומערכתי בשילוב מתמודדים כמרצים וחוסר בהירות
לגבי תפקיד המתמודד בקורס ).(Felton & Stickley, 2004; Happell, et al., 2015

הערכת מעורבות צרכנים בתהליכי הכשרה והוראה של סטודנטים בתחום בריאות הנפש

תהליך ההשתלבות של מתמודדים בתהליכי ההכשרה וההוראה באקדמיה נמצא בשלביו
הראשונים .בהתאם לכך ,המחקרים בתחום )שחלק גדול מהם נסקר בסעיף הקודם( מאופיינים
בחוסר אחידות מתודולוגית ,החל ברמת מעורבות המתמודדים ובסוגה ,וכלה בכלי ההערכה
שבאמצעותם הם מעריכים מעורבות זו .במדריך של טיו ועמיתיו ) (2004 ,.al et Tewמוצגים
שני כלי הערכה .הכלי הראשון מיועד למתמודדים–מרצים ,ובו הערכת רמת המעורבות של
המתמודד בקורס על בסיס "ספקטרום" המעורבות שנידון לעיל .נוסף על כך ,בכלי יש כמה
8
שאלות שהמתמודד מדרג אותם מאפס עד חמש בשלוש נקודות זמן שונות:

•

•

•

•

•

בכלי יש יותר שאלות בכל תקופת זמן ממה שמוצג.

לפני המעורבות  -הוסבר לי מראש מדוע תהיה מעורבות של מתמודדים; מעורבות
של מתמודדים הולמת את הפילוסופיה הכללית של הקורס.
בזמן המעורבות  -אני מרגיש שהיחס למתמודדים היה הוגן ונעים ,וכי הקשיבו
לדעותיהם; נהניתי מהמגע עם המתמודדים.
אחרי המעורבות  -דרך המעורבות של מתמודדים בקורס למדתי לראותם כאנשים
שיש להם ידע ורעיונות חשובים ורלוונטיים; אני חושב שמעורבות המתמודדים
בשיעור תשנה את דרכי העבודה שלי בשטח.
כהשלמה לכלי הערכה אלה ,המדריך כולל גם "סולם" שדרכו ניתן להעריך את רמת
דרגות של מעורבות:
המעורבות של מתמודדים בקורס .לסולם חמש ָ
חוסר מעורבות  -הקורס מנוהל ומתוכנן ללא כל מעורבות של מתמודדים.

• לפני המעורבות  -הוסבר לי בבהירות מדוע רוצים שאהיה מעורב בקורס; הייתה
לי פגישה פרודוקטיבית עם המרצה או עם חבר אחר בצוות ההוראה לפני תחילת
העבודה.
• בזמן המעורבות  -צוות ההוראה הקשיב והתייחס בכבוד לדעותיי; יכולתי שלא
להסכים עם הסטודנטים ,ובכל זאת לחוש בנוח.
• אחרי המעורבות :הייתה לי הזדמנות לשתף בחוויה שלי; אני מרגיש שמעורבותי
הייתה משמעותית.
המדריך מכיל גם כלי הערכה המיועד לסטודנטים .גם בכלי זה יש שאלות לגבי רמת
המעורבות של המתמודדים–מרצים ,וכן שאלות דירוג בשלוש נקודות זמן:

8
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• מעורבות מוגבלת  -נעשתה פנייה למתמודדים כדי שישתתפו בהוראה )בדרך כלל
בצורת "סיפור אישי"( או בייעוץ ספציפי בתכנון הקורס .המתמודדים קיבלו שכר על
עבודתם.
• מעורבות צומחת  -מתמודדים תורמים תרומה ממשית ורציפה לשניים מהתחומים
האלה לפחות :תכנון קורסים ,העברת תכנים ,ניהול ,בחירת סטודנטים ,הערכת
סטודנטים ,הערכת קורסים .המתמודדים מקבלים שכר בהתאם לתעריפים של
מרצים–אורחים .המתמודדים מקבלים תמיכה כלשהי לפני המעורבות ואחריה ,אולם
אין תוכנית הכשרה או הדרכה מובנית .החלטות מפתח לגבי חומר הלימוד ,קבלת
הסטודנטים והערכת הסטודנטים עלולות להיות לא נגישות למתמודדים.
• שיתוף פעולה  -מתמודדים לוקחים חלק כשותפים מלאים בשלושה תחומים לפחות
שלהלן :תכנון קורסים ,העברת תכנים ,ניהול ,בחירת סטודנטים ,הערכת סטודנטים,
הערכת קורסים .המסגרת מצהירה על מעורבות צרכנית כערך ,והמתמודדים מקבלים
שכר בתעריף של מרצה–אורח .קיימת תוכנית הכשרה ,הדרכה וליווי למתמודדים.
• שותפות  -מתמודדים וצוות ההוראה עובדים יחד באופן מובנה ומערכתי בכל
התחומים ,וכל ההחלטות מתקבלות בצורה משותפת .המסגרת מצהירה על מעורבות
צרכנים כערך ,והמתמודדים מועסקים כמרצים בחוזים מובטחים וארוכי–טווח )בתור
אקדמאים או במיקור–חוץ לארגונים ולתוכניות חוץ–אקדמיים( .קיים מערך הכשרה,
הדרכה וליווי מובנה ומסובסד.
ביחס לסולם זה ניתן למקם את דרגת המעורבות הצרכנים בישראל )בהכללה( בשלבים
של "חוסר מעורבות" או "מעורבות מוגבלת" .עם זאת ,ניתן ללמוד הרבה מיוזמות
ומתוכניות שקיימות בעולם ,שבהן רמת המעורבות הייתה גבוהה .אחת התוכניות המקיפות
והמעמיקות ביותר בתחום מתקיימת באנגלייה ושמה PINE (Participation In Nurse -
 .(Educationתוכנית זו מבוססת על שיתוף פעולה בין ארגון צרכנים )(Making Waves
למרצים באקדמיה ,והיא פרי של שנות עבודה רבות ) 9.(Stickley et al., 2009המימון
לתוכנית התקבל )לאחר כמה שנים של מגעים ופגישות מקדימות בין המתמודדים למרצים
מובילים( מטעם היחידה לפיתוח תוכניות הוראה של האוניברסיטה 10.לאחר קבלת המימון
היו פגישות חודשיות של ועדת היגוי ,ובהן חצי מהמשתתפים היו מתמודדים והחצי השני
מרצים .בפגישות אלה הוחלט להעביר את מרבית המימון לידי ארגון המתמודדים )Making
 (Wavesלטובת פיתוח שיעורים ותוכניות הוראה .קבוצה של  16מתמודדים נפגשה חודשים
אחדים כדי לעצב עקרונות מנחים ומטרות לפרויקט .קבוצה זו בחרה להתמקד בארבעה
נושאים :אסטרטגיות "הישרדות" 11,פרקטיקות מיטיבות של אנשי מקצוע ,התמקדות באדם
ולא באבחנה וחוויות מבית–החולים .הוקמו קבוצות עבודה )של מתמודדים בלבד( לתכנון
ולעיצוב של התכנים וההוראה לכל אחד מהנושאים ,ובהם גם הוחלט כי המתמודדים

מימון הוא עניין קריטי למעורבות צרכנים ברמה גבוהה ,אתייחס לכך בסעיף הבא.

חשוב לציין כי המחקר פורסם כ"מחקר פעולה משתף" ,ועל כן כותבי המאמר היו מעורבים בהקמה,
9
בניהול וביישום של התוכנית.
10
11

מדובר בתכנים שדומים מאוד לניהול מחלה והחלמה.
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מעוניינים להעביר את השיעורים ללא נוכחות צוות ההוראה .לפני השיעורים המתמודדים–
מרצים עברו קורס הכנה להוראה ) ,(training for trainersהושם דגש רב בליווי השוטף
שלהם בתהליך ,והם קיבלו שכר בהתאם לסטנדרטים המקובלים באוניברסיטה .תוכנית
 PINEכוללת אלמנטים רבים ומבורכים של מעורבות צרכנים ,כגון עיצוב תכנים ,שליטה
על מימון )ניהול( ,העברת תכנים ,שותפות כנה בין אנשי אקדמיה למתמודדים והכשרה
וליווי .עם זאת ,המתמודדים לא השתתפו פעיל בהערכת הסטודנטים )הם כן לקחו חלק פעיל
במחקר( ולא העסיקה אותם האוניברסיטה בחוזים ארוכי טווח .בהתאם לכך ניתן לומר כי
תוכנית  PINEנמצאת בין השלבים של "מעורבות צומחת" ו"שיתוף פעולה" בסולם של טיו
ועמיתיו ).(Tew et al., 2004

דיון :זרזים וחסמים למעורבות צרכנים בתהליכי הכשרה והוראה של סטודנטים בתחום בריאות
הנפש

מאמר זה התמקד במעורבות של מתמודדים בתהליכי ההוראה וההכשרה של סטודנטים
דרגות שונות של מעורבות הניכרות במגוון
באקדמיה .מסקירת הספרות עולה כי קיימות ָ
רחב של פרקטיקות שיתופיות ,יותר או פחות ,בתחומים שונים בתהליך ההכשרה .מרבית
המחקרים שעסקו במעורבות של מתמודדים בתהליכי הכשרה והוראה דיווחו על תוצאות
חיוביות ,בעיקר בקרב המתמודדים עצמם )העצמה ,השפעה על אנשי מקצוע לעתיד ועוד(
והסטודנטים )ראיית המתמודדים כבעלי ידע משמעותי ורלוונטי ,הפחתת סטיגמה ועוד( ,אך
גם בקרב המרצים )שיתוף הסטודנטים בנקודת מבט שהמרצים לא יכולים להביא( .עם זאת,
במחקרים אלה עלו גם מורכבויות ,כגון :מחסור בהכשרה ובליווי למתמודדים; תפיסת הידע
האקדמי כיוּקרתי ורלוונטי יותר מהידע של המתמודדים; חסמים תקציביים ומערכתיים ועוד.

החלק השני של הסקירה עסק בהערכת המעורבות של מתמודדים בתהליכי הכשרה והוראה.
מסקירה זו עלה כי התחום עדיין בראשיתו ,וכי כל מחקר ותוכנית משתמשים בכלי
הערכה שונים )אם כי יש חפיפה בנושאים( .לאור זאת הצגנו שני כלי הערכה )למתמודדים
ולסטודנטים( שכתבו טיו ועמיתיו ) ,(Tew et al., 2004שאנו רואים בהם נקודת פתיחה
טובה לגיבוש כלי הערכה עתידיים .יתר על כן ,הצגנו את "סולם" המעורבות שגם אותו
כתבו טיו ועמיתיו ) .(Tew, et al., 2004על בסיס סולם זה הסקנו כי רמת המעורבות של
מתמודדים בישראל היא נמוכה לעומת תוכניות המתקיימות בעולם ,למשל ,תוכנית PINE
שסקרנו.

על בסיס סקירת הספרות ,ניתן לאתר כמה גורמים שיכולים להיות זרזים או חסמים למעורבות
12
של מתמודדים באקדמיה בכלל ,ובתהליכי ההכשרה וההוראה של סטודנטים ,בפרט.

 .1מדיניות ותקציב :רוב המחקרים שנסקרו במאמר זה מגיעים מהממלכה המאוחדת
ומאוסטרליה .ייצוג–יתר זה אינו מקרי .בממלכה המאוחדת יש מדיניות מוצהרת וברורה כי
"service users … should be involved in planning, providing and evaluating
education and training" (Department of health, as cited by Tew et al.,

 12לסקירה נוספת של חסמים ,וכיצד ניתן להתגבר עליהם ראו ).(Basset et al., 2006
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 ,((2004:10קיים תקציב ממשלתי )צנוע( לקידום מטרה זו ,וחלק מהארגונים המקצועיים
ומוסדות ההשכלה הגבוהה כוללים מעורבות צרכנים ,כחלק אינהרנטי מתהליך הכשרת
הסטודנטים .באוסטרליה קיימת מדיניות שקוראת למעורבות צרכנים בכל התחומים
הרלוונטיים )כלומר ,אין מדיניות ספציפית להשכלה( ,אולם חלק מהארגונים המקצועיים
)למשל (Australian Association of Social Workers :דורשים מעורבות זו בתהליכי
ההכשרה כתנאי לקבלת ההסמכה )(Happell et.al., 2014a:4
מדיניות מוסדרת שתומכת ברמה הערכית במעורבות צרכנים יכולה להעביר מסר ברור לכל
המעורבים )מתמודדים ,סטודנטים ,מרצים ,מוסדות להשכלה גבוהה ועוד( כי למתמודדים
יש ידע רלוונטי ורב–ערך לא פחות מהידע האקדמי או המקצועי ,וכי יש להם הזכות להיות
מעורבים בהכשרה אנשי מקצוע לעתיד .לא פחות חשוב )ובפועל כנראה חשוב יותר( הוא
גיבוי המדיניות הכתובה בתקציב הולם ,מוסדר וברור שיאפשר לפתח תוכניות ,להכשיר
מתמודדים להשתתפות בהוראה ,לדאוג לליווי ותמיכה של המתמודדים במידת הצורך,
לקיים מחקרי הערכה ועוד .היעדר מדיניות או מדיניות שאינה מגובה בתקציב הם חסם
ממשי למעורבות צרכנים ,שכן המשאבים הארגוניים ,הכלכליים והרגשיים הנדרשים
מהמוסדות שמעוניינים בה )Felton
ָ
למעורבות מגיעים מהמתמודדים עצמם ומהמרצים או
.(& Stickley, 2004; Happell, et al., 2015
 .2יחסי הכוחות בין הידע האקדמי או המקצועי לידע מניסיון 13:מישל פוקו )Foucault,
 (1977:27טען כי "There is no power relation without the correlative
constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not
 ."presuppose and constitute at the same time power relationsמערך הידע
האקדמי או המקצועי )בעיקר הרפואי( עדיין נתפס בקרב רבים כמבוסס ,יוּקרתי ,רלוונטי
וחשוב יותר לתהליכי ההכשרה של סטודנטים ממערך הידע של ידע מניסיון )Walsh,
 .(2016כפי שטען פוקו ,תפיסות אלה )על אף שינויים חיוביים בעשורים האחרונים(
מושתתות על מערך יחסי הכוח בין אנשי אקדמיה או מקצוע למתמודדים ,ומלוות במנגנוני
הדרה שמרחיקים את המתמודדים ואת מערך הידע של ידע מניסיון ממוקדי השפעה .למשל,
במחקרים שנסקרו במאמר זה המתמודדים השתלבו כמרצים–אורחים ולא כמרצים מן–המניין
באקדמיה )תפקיד בעל עוצמה ויוקרה רבה( .זאת משום ,שהשתלבות של מתמודדים כמרצים
מן–המניין דורשת עמידה בסטנדרטים האקדמיים של התפקיד ,דבר המהווה חסם מובהק
למעורבות של מתמודדים באקדמיה ) .(Basset et al., 2006המוכנות )ולא פחות חשוב מכך
היכולת( של אנשי האקדמיה לוותר על העוצמה הנלווית לתפקידם ולידע שלהם ולחלוק
אותה עם מתמודדים )מבלי לבטל את ערכה( ,והאמונה בקרב מתמודדים כי הידע מניסיון
שלהם הוא ידע משמעותי שאינו פחות–ערך מהידע האקדמי  -הן ברומטר קריטי להגברת
מעורבות הצרכנים באקדמיה.
 .3פעילות ויוזמה של צרכנים :שניים מהחסמים המרכזיים למעורבות צרכנים באקדמיה הם
האינרצייה והעומס שבתוכם פועלים המרצים .לעיתים האינרצייה של "כך עשינו תמיד,
13

כמובן ,סוגי ידע אלה לא מבטלים זה את זה ,ויש מתמודדים שמחזיקים בשניהם.
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 במיוחד בעטיים של העומסים,וזה עבד מספיק טוב" מונעת יוזמה וחדשנות בקרב המרצים
 תוכניות.( תפקידים אדמיניסטרטיביים ועוד, מחקר,הרבים שהם מתמודדים איתם )הוראה
( אוMaking Waves :רבות שנסקרו בעבודה זו הן פרי יוזמה של ארגוני צרכנים )כמו למשל
 תוכניות אחרות.(" "צרכנים נותני שירות," "אנוש:ארגונים שעובדים עם צרכנים )כמו למשל
 פעילות יזומה ועקבית של ארגונים.הן פרי שיתוף פעולה בין–ארגונים אלה לאנשי אקדמיה
.אלה יכולה לשבור את מחסום האינרצייה של אנשי האקדמיה ולפתוח מרחב לשיתוף פעולה
: מעורבות של ארגונים בתוכניות השונות יכולה להפחית מהעומס על המרצים; למשל,בנוסף
 להדרכה ולליווי של מרצים–מתמודדים )רצוי,ארגונים אלה יכולים להיות אחראים להכשרה
 מעורבותם של ארגונים, מעבר לכך.(וראוי שהארגונים יקבלו תגמול הולם על אחריות זו
14
.אלה הופכת את מעורבות הצרכנים באקדמיה לאישית פחות ולקולקטיבית וקהילתית יותר

 אמצעי נוסף שיכול להגביר רבות את מעורבות הצרכנים באקדמיה הוא הגדלת: מחקר.4
 מענקי מחקר הם, ראשית: להגדלת המחקר בתחום תרומה משולשת.היקף המחקר בנושא
דרך טובה מאוד להשיג מימון ותקצוב לפרויקטים ותוכניות שמקדמות מעורבות צרכנים
 רוב המחקרים, שנית. לפני )וגם אחרי( שיושג תקצוב מוסדר מהמדינה בנושא,באקדמיה
 בכך הם,(Ozanne and Saatcioglu, 2008 שנסקרו במאמר זה הם מחקרי פעולה )ראו
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מהתנסות אישית לתובנה מדינית
1
אבי אורן ומרים גולדברג

מרים :אני רוצה לשאול אותך ,אבי ,אתה פעיל שנים בתחום גיבוש ועיצוב של המדיניות
בבריאות הנפש ,מה הוביל אותך לכך?
אבי :אם אני מתבונן לאחור על התפתחות חיַ י המקצועיים ,אני יכול לחלק זאת לשתי תקופות:
הראשונה  -תקופת לימודיי והשנים הראשונות אחריהם .הם התאפיינו בעיקר בהסתרת
עובדת היותי מתמודד ,או לפחות ,אי–החצנת עובדה זו ,כשעבדתי בתחום בריאות הנפש.
התקופה שנייה היא תקופה שבה בחרתי להחצין את התמודדותי ,ולמעשה ,התחלתי לעבוד
עימה ככלי מקצועי ,כלי המאפשר ליצור אמפתיה ואמון באופן טבעי יותר ללקוחותיי.
נוסף על כך ,החשיפה גרמה לי לפתח בו–זמנית ליכולותיי המקצועיות את מה שאני מכנה
"זהות צרכנית" .הזהות הצרכנית ניכרת במודעות מתפתחת למכנה המשותף המחבר בינך
לבין קבוצת אנשים .במקרה זה ,אנשים מתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית מעבר לתחושת
שותפות הגורל .האדם וזהותו הצרכנית מתחיל לזהות אתגרים ואינטרסים משותפים ,ובשלב
מאוחר יותר הוא מזהה את עצמו כחלק מקהילה ומפתח רצון לפעול בה למענה .מתוך הזהות
הזאת ,אני חושב שהסיבה הראשונית שהביאה אותי לעסוק בתחום המדיניות היא קודם כול
תחושה הולכת ומתגברת של חוסר צדק כלפי ַחברי הקהילה שלי .עם ההתקדמות בלימודים
האקדמיים ובתפקידים מקצועיים שמילאתי לאורך השנים ,תחושת חוסר הצדק קיבלה צורה
ומשמעות ,והן קיבלו משנה תוקף לאור החוויות האישיות שעברתי כמתמודד.
כאן חשוב לציין כי חוויותיי האישיות כמתמודד הביאו אותי להתנסות הן בשירותי האשפוז
בארץ ובעולם והן בשירותי הטיפול והשיקום .במבט לאחור ,לו הייתי צריך לחשוב על חוויה
אחת שעיצבה את תפיסת עולמי בתחום מדיניות בריאות הנפש ,הייתי יכול לומר בבירור
שימי שהותי באוסטרליה ,שבה אושפזתי בשני בתי חולים בשל אפיזודה מאנית ופסיכוטית
מתמשכת ,הביאו אותי להרגיש ולהבין שיכולה להיות דרך אחרת.

מרים :מה היה באותו אשפוז או באותה חוויה שכה השפיעה עליך?
אבי :חשוב להבין שמערכת בריאות הנפש האוסטרלית שונה מאוד ממערכת בריאות הנפש
הישראלית .בשני האשפוזים ,שלהם נזקקתי בחו"ל ,אושפזתי בבתי חולים כלליים ,אומנם
במחלקה הפסיכיאטרית ,אבל במחלקה רפואית שהיא חלק ממערך הרפואי הכולל .גם
כשהייתי זקוק לטיפול באשפוז יום )אמבולטורי( בקהילה ,יכולתי למצוא גורמים מקצועיים
 1המאמר נכתב בשנת  2015בתקופת עבודתה של מרים גולדברג כרכזת פיתוח ידע מניסיון בתוכנית "צרכנים
נותני שירות" ,יוזמה דרך הלב.
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במרפאה הכללית .זכור לי כי האשפוזים היו קצרים יחסית לארץ ,ממוקדים ,נבחנו בהם
גם הביטים רפואיים במצבי ,והתחושה הייתה שאני מקבל מענה ראוי ,הומני ואינטנסיבי,
בוודאי ביחס לחוויותיי במוסדות הפסיכיאטריים בישראל .לו הייתי צריך להצביע על ההבדל
המרכזי בין מערכת בריאות הנפש האוסטרלית למערכת בריאות הנפש הישראלית ,הייתי
אומר שההבדל כרוך בשונות בין מערכת אינטגרטיבית למערכת סגרגטיבית .הנגזרות של
הבדל זה הן מרחיקות לכת מבחינת איכות הטיפול ,האתיקה שלו וסיכויי ההחלמה מהמשבר.

אבל אני רוצה לשמוע גם ממך ,מה הועיל לך לגבש את תפיסת עולמך בקשר למערכת
בריאות הנפש בארץ?

מרים :מרבית שנות התבגרותי עברו עליי בהתמודדות קשה עם הפרעה פסיכיאטרית .בשנים
אלו עולמי סבב סביב ההתמודדות או אולי יותר נכון להגיד  -סביב חוסר ההתמודדות,
ונשאבתי אל תוך זרועות ההפרעה .חייתי בשביל להסתיר ,והסתרתי בשביל לחיות .לכל שאר
הדברים שעשיתי באותה עת לא הייתה עבורי משמעות כלל.

שהמפנה אירע לראשונה כשהתחלתי שירות לאומי .התחלתי לשרת בכפר לילדים
ִ
אני חושבת
בסיכון ,ובבת אחת נשאתי על כתפיי אחריות מאוד כבדה .היו ילדים שהיה צריך לטפל בהם,
להקשיב להם ,לדאוג להם ...פתאום כבר איני במרכז ,וגם לא היה אפשר שההפרעה שלי
תהיה במרכז כי הילדים הם שצריכים להיות במרכז.

צריך להיות ברור שבשנה זו התמודדתי עם מגוון סימפטומים קשים ,אבל הייתי חייבת
למצוא מקום גם למשהו אחר פשוט כי לא הייתה ברירה .לא הרשיתי לעצמי להתמסר
לסימפטומים ולהפרעה ,לפחות לא באופן מלא .ואני חושבת שהדבר החשוב שאירע בשנה
זו ,הוא שלראשונה התחלתי להרגיש משמעות בחיי .נכון ,המשמעות באותה העת הייתה
חמקמקה ,והיה קשה לאחוז בה בביטחון ,אבל היא החלה לחלחל לתוך חיי.

זה היה השלב ,שבו החלטתי ללמוד עבודה סוציאלית .ראיתי את העובדות הסוציאליות
במקום  -את רגישותן ,את האכפתיות ,את תחושת ההחזקה שנתנו לילדים ,והחלטתי שגם
אני רוצה ,שאת מה שלא הצלחתי אני להרגיש אוכל לפחות להעניק לאחרים.

את לימודי העבודה הסוציאלית בחרתי מתוך מחשבה לעבוד עם ילדים ,ולרגע לא חשבתי
שאעסוק בתחום בריאות הנפש בשלב ההוא .אך המציאות שחוויתי במהלך לימודיי שינתה
זאת .נתקלתי בהרבה בוּרות וסטיגמה .באותה העת לא הייתי חשופה ,והרגשתי כבולה ,ללא
יכולת לבטא את מה שאני באמת מרגישה כלפי האמירות הסטיגמטיות ששמעתי .אמירות
שביטאו חוסר אמון וחוסר תקווה .אמירות שמדברים בהן על ה"הם" ,על "חולי הנפש",
מבלי לעצור ולשאול  -לכמה מהסטודנטים יש חברים ,שמתמודדים עם מחלת נפש? או בני
משפחה? שכנים? הם עצמם? ומה איתי? אני יושבת פה ,בתוך הכיתה ...מה זה אומר? באותם
הזמנים רציתי לצעוק" :רגע! אנו לא מדברים על איזה שבט נידח ,אלא על אנשים שחיים
איתנו ,חלק מאותה קהילה כמונו" .משהו בפנים הזדעזע ,התעורר לחיים מעצם המחשבה על
האחר .אט–אט התחלתי להתבונן גם פנימה .זה היה הזמן שבו החלה להתגבש אצלי הבנה
שיכול להיות וצריך להיות אחרת ,גם בעבורי וגם בעבור אחרים ,ושאולי אני יכולה להשתתף

168

באותו שינוי .באותה עת רצוני נבע ,בין השאר ,ממקום קצת תמים שרצה לשנות את העולם.
זה היה הרגע שבו התמודדותי האישית תפסה פן מקצועי .וכך התחלתי לעצב את תפיסת
עולמי האישית והמקצועית בהדרגה בכל הנוגע לבריאות הנפש ולבטאה גם כלפי חוץ.
אבי :למעשה ,נשמע שבאותו הזמן ישבת על הגדר  -רגל פה ורגל שם .מצד אחד,
את מתמודדת עם הפרעת נפש ,מצד אחר  -התחלת לגבש זהות מקצועית של עובדת
סוציאלית.
מרים :אכן כך .אני חושבת שרק לאחר שסיימתי את לימודיי וקיבלתי את התואר אזרתי אומץ
לדלג בין שני צידי הגדר ולבחון מהו אזור הנוחות שלי .כיצד אוכל מצד אחד ,להשתלב
במערכת ,אך מהצד השני  -גם להביא את קולי כמתמודדת.
אבי :מעניין אותי ,מרים ,לדעת היכן הרגשת אי–נוחות גדולה יותר ,כמתמודדת מול
המערכת או כאשת מקצוע מול המערכת.
מרים :אני חושבת שזה שילוב של השניים .מצד אחד ,כמטופלת הרגשתי לעיתים קרובות
חוסר צדק שנובע מתוך מערכת האשפוז ,ותיוגי כמחלה ,ולא כאדם .אחת החוויות המכוננות
שחוויתי הייתה באשפוז שאירע במהלך לימודיי בעבודה סוציאלית .אחת הפסיכיאטריות
אמרה לי" :איך את חושבת שתוכלי לטפל באחרים כשאת בקושי מסוגלת להחזיק את
עצמך?" האמירה הזו היא שהציתה את הבעירה מבפנים שחייבת להיות חלופה.
גם כיום כאשת מקצוע אני חשה פעמים כבולה ביכולתי לעשות שינויים מול המערכת .אני
מרגישה שמסתכלים בי כבייצור יוצא דופן שאין לו קיום במערכת .מצד אחד אני מתמודדת
עם הפרעה פסיכיאטרית שמצריכה לעיתים טיפול אינטנסיבי ,אבל מצד שני אני אשת מקצוע
בתחום בריאות הנפש.
איך אתה מרגיש ביחס לזהות של איש מקצוע שהוא גם מתמודד?
אבי :אישית אני חושב שהצלחתי להגיע להפרדה מלאה או אולי בעצם למעין הרמוניה בין
זהותי כאיש מקצוע לבין זהותי כמתמודד .במהלך השנים למדתי להשתמש בזהותי כמתמודד
כמשאב מקצועי ,אך לא להחצינה במידה יתרה .במהלך תפקידי כמנהל במערך השיקום,
עלה נושא החשיפה בשלב כלשהו ,אך הקפדתי שלא לתת לו בולטות יתרה .אני מניח שגם
בעיסוקי הנוכחי בתחום של שילוב אנשים עם מוגבלויות בעולם העבודה ,יש תרומה לעובדה
זו .בתפקידי במערכת הפסיכיאטרית הצלחתי ,אני חושב ,ליצור גבול בין הזהויות.
מרים :אני דווקא מרגישה קצת אחרת ביחס לכך .אני מרגישה שאחת ממטרותיי כיום היא
להגיע לאינטגרציה בין הזהויות והכובעים השונים שאני חובשת .הייתי מאוד רוצה שחלקיי
המתפקדים ,החוקרים ,הלומדים והמקצועיים יחיו בשלום עם החלקים החלשים והפגיעים
יותר .הייתי רוצה להאמין שבאמצעות אינטגרציה זו אוכל להביא לידי ביטוי בצורה השלמה
ביותר את ההוויה שלי.
אבי :את יכולה להמחיש זאת המחשה קונקרטית כלשהי? כיצד אפשר שזה יקרה? מה זה
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אומר?

בתפקידי כעמיתה מומחית בתוכנית "צרכנים נותני שירות" ,השתמשתי הרבה ב"ידע מתוך
ניסיון" ,כלומר ,ידע וניסיון שלמדתי מתוך תהליך ההחלמה וההתמודדות האישית שלי.
עם זאת ,מלבד ניסיון החיים שהבאתי איתי לעבודתי ,הבאתי גם את החלקים המקצועיים
שרכשתי ,כעובדת סוציאלית וכבוגרת תואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת
חיפה .עם זה ,כיום אני עדיין מנסה למצוא את האיזון בין החלקים למיניהם שאני מביאה
לעבודתי כמתמודדת ,כעובדת סוציאלית ,כחוקרת ובכלל ,כאדם חי ונושם .אני מצויה
בחשיבה מתמדת לגבי הדברים שאני בוחרת להביא לחזית כל פעם מחדש ,בכל הזדמנות
ובכל מיזם בו אני משתתפת בעבודה ,או מחוצה לה.

אני חושבת שהמשימה שקיבלתי עליי בעת האחרונה היא להבין שעל אף שאני בתפקיד
של "עמיתה מומחית" בתוכנית ,תפקיד הדורש מתוקף שמו שימוש בניסיון האישי שלי,
זהו אינו הדבר היחיד ,שאיתו אני מגיעה לעבודתי .אני לפני הכול אדם שצבר חוויות חיים
רבות ,הן שקשורות למחלה והן שאינן קשורות .חוויות מהתנסויות מקצועיות ואישיות כאחד
הכוללות קשיים ,אתגרים ,שמחות ,חוזקות ,חולשות ,ועם כל זה אני מגיעה לעבודתי.

אני חושבת שמציאת האיזון בין החלקים אורך זמן ,ופעמים אחד הצדדים מרים יותר גבוה
את הראש ,אך המודעות לכך ולתהליך הזה ,הוא המאפשר לי למצוא משמעות בתפקיד.

אגב ,גם ההפך הוא הנכון ,בחיי המקצועיים וכחוקרת מתחילה ,אני מנסה למצוא את הדרך
הנכונה לשלב את כל החלקים ולהגיע לשלמות ולאינטגרציה עם עצמי .ברור לי שתהליך זה
הכרחי בעיני לעבור אותו.
מתסכל ,ולעיתים אינו ברור ,אבל ֵ

אבי :בהקשר למה שאת אומרת מרים ,את מציגה למעשה תפיסה אינדוקטיבית שבזכות
חוויותייך האישיות כפרט ,תוך כדי עיבודן עם תובנות מקצועיות שרכשת בלימודייך
המקצועיים או בעבודה ,את מבקשת ליצור אשת מקצוע בעלת תפיסת עולם רחבה ועמוקה.

אני מבקש לקחת את אותה תפיסה אינדוקטיבית וליישמה גם בשדה של קביעת המדיניות.
לדעתי ,לאורך השנים ,חסר קול צרכני קוהרנטי המגובה בידיעות מקצועיות ובהבנת המאקרו
של התחום ,כי את מדיניות בריאות הנפש עיצב קול מקצועי אחד בלבד.

מרים :מה זה האחד הזה שאתה מדבר עליו?

אבי :הקול הזה הוא קול הפסיכיאטרייה המסורתית .קובעי המדיניות בתחום בריאות
הנפש התחנכו וצמחו מקצועית במוסדות הטיפול המסורתיים ,ומכאן נגזרה תפיסת עולמם
המקצועית .במדינת ישראל בית החולים לחולי נפש הוא עדיין המקום הטיפולי העיקרי,
הן מבחינה מקצועית ,הן מבחינה תקציבית ,והן מבחינת קביעת המדיניות .שירותי השיקום
והטיפול עדיין מוגדרים ומתפקדים כמענה משלים לבית החולים הפסיכיאטרי ,ולא כמענה
עיקרי לכשעצמו .מצב זה ,שבו העיקר הטיפולי ) (main care–giverהוא עדיין בית החולים
הפסיכיאטרי הסגרגטיבי ,מונע התפתחות אמיתית של המענה הקהילתי בתחום בריאות
הנפש ,מונע גם אינטגרציה אמיתית בין הפסיכיאטרייה לשאר ענפי הרפואה ומחזק את
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הסטיגמה .הבנה זו הביאה את תנועת הצרכנים בישראל לידי תמיכה בהחלת חוק ביטוח
בריאות ממלכתי על בריאות הנפש הידוע כרפורמה בבריאות הנפש.
מה את חושבת ביחס לכך?
מרים :כללית ,אני מאוד מסכימה איתך ,אך אני מאמינה שבשביל ליצור שינוי אמיתי אין
העבודה מספיקה ברמה המדינית ,אלא צריכה גם עבודה רבה בשטח מול אנשי המקצוע
העובדים בפרקטיקה ,והמכשירים אנשי מקצוע לעתיד .בעיניי צריך לשבור את תקרת
הזכוכית הקיימת ,אותה תקרה האומרת שצרכנים יכולים "להשתקם" אבל רק עד גבול
מסוים ...אין אמונה אמיתית שצרכנים יכולים בעצמם להחליט החלטות בדבר חייהם ,להביע
את דעתם ולהשפיע על המדיניות ועל המערכת.
אבי :לדעתי ,אותה תקרת זכוכית שאת מדברת עליה תשתנה רק עם שינוי המערכת .צריך
להבין בהקשר לדברייך ,שהרפורמה בבריאות הנפש בטווח הארוך מביאה לידי שינוי מהותי
אחד :היא מעבירה את המוקד מהמוסד הפסיכיאטרי לקהילה .הדרך שבה אנשי מקצוע
חושבים מתעצבת על ידי לימודיהם האקדמיים ועל ידי חשיפתם למתמודדים ,שהם על פי
רוב מקרי הקצה בפסיכיאטרייה .ההכשרה המקצועית בבריאות הנפש היום נעשית ברובה
במרפאות המסונפות להם .התמונה שלומדים אנשי המקצוע,
בבתי החולים הפסיכיאטריים או ִ
היא תמונה של מתמודד שלקה בהפרעה פסיכיאטרית בשלב שבו הוא נתון בשיא המשבר,
ופחות כאדם המתפקד הנמצא בקהילה למרות מוגבלותו הפסיכיאטרית .לכן האתגר הגדול
שעומד בפני קהילת הצרכנים בישראל הוא להשתלב בשיח קובעי המדיניות בתחום.
מרים :אם אני מבינה אותך נכון ,אתה בעצם אומר שאל לנו לחכות שתקרת הזכוכית
תתנפץ אלא עלינו הצרכנים לנפצה בעצמנו.
אבי :את צודקת מאוד .לצורך כך צריכה תנועת הצרכנים לגבש תפיסת עולם מקצועית
מבוססת ראיות ונתונים ,שתעמוד כאנטיתזה לתפיסה השלטת .חשוב לי לציין כי תנועת
הצרכנים בישראל ,לפחות מבחינת הארגון שאני חבר בו אינה רואה עצמה תנועה אנטי–
פסיכיאטרית ,אלא היא באה בביקורת על הביטוי המוסדי החזק שיש לפסיכיאטרייה
בישראל .אנו גם מאמינים כי לתפיסתנו שותפים אנשי מקצוע רבים ,ולכן אנו מאמינים
בשינוי באמצעות רב–שיח שוויוני והשפעה על המערכת מבפנים.
מרים :אני רוצה להוסיף על דבריך ולומר שעל מנת שזה יקרה ,אני מאמינה שחלק מהצרכנים
צריכים להיות חלק מהמערכת עצמה בתפקידי סמך–מקצועיים ,כאנשי מקצוע ובתפקידי
מפתח בתחום כדי להפוך באמת לכוח היכול לשנות את המדיניות הקיימת בבריאות הנפש.
ברור לי שזה לא פשוט כלל ועשוי לייצר מורכבויות ואתגרים מרובים ,אבל בעיניי זהו צעד
נדרש והכרחי.
אבי :את יכולה לפרט מה הם המורכבויות והאתגרים שעליהם את מדברת?
מרים :אני חושבת שאחד האתגרים המאתגרים הוא התמודדות עם משברים .כאשר צרכן
נותן שירות )להלן ָ -צנָ "ש( נתון במשבר ,השפעת המשבר ניכרת באנשים שהוא נותן להם
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שירות ,במסגרת שהוא עובד בה ,וכמובן גם בעצמו .חשוב ,בעת ההתמודדות עם משבר,
להביא בחשבון את כל הגורמים המעורבים כדי למתן כמה שאפשר את הפגיעה בנותן
לצנָ "ש בשעת משבר יש אחריות רבה לאופן ניהול את המשבר ,ואחריות זו הולכת
השירותָ .
ומתפתחת עם הזמן .אני זוכרת שלפני כמה וכמה שנים הייתי באשפוז פסיכיאטרי ,והרגשתי
שהדבר היחיד שיכול אולי לעזור לי להרגיש חלק מ"העולם הנורמטיבי" ,אף שאני באשפוז
פסיכיאטרי ,הוא עבודתי) .עבדתי אז כעו"ס באחת ממסגרות השיקום( שכנעתי את כל מי
ישנה
שסביבי שאני יכולה ומספיק חזקה לעבוד במקביל לאשפוז ,ואכן כך עשיתי .הייתי ֵ
בבית החולים ,קמה בבוקר ,הולכת לעבוד חוזרת לבית החולים וחוזר חלילה .בדיעבד אני
מבינה שיכול להיות שזו לא הייתה התנהלות מספיק אחראית מצידי .חשבתי יותר על
צרכיי בעת המשבר ,ולא על צרכי האנשים שנתתי להם שירות .הרי קשה להאמין שבשיא
המשבר ,כשאני באשפוז פסיכיאטרי אהיה פנויה באמת לשמוע ולתת מענה לאנשים שאיתם
עבדתי .אבל אז לא חשבתי על זה מספיק .חשבתי יותר על הצורך שלי ועל רצוני להיראות
"חזקה" בעיני הסביבה שלי .כיום אני יודעת יותר לשים לעצמי מעצורים ולחשוב מתי אני
יכולה לעבוד ,איך לעבוד כמה לעבוד ,ואם לעבוד בכלל בעת משבר .זאת תובנה שהולכת
ומתגבשת אצלי ,ואני עדיין מנסה למצוא את האיזון המתאים לכך.

זו רק דוגמה אחת למורכבות שעלולה לעלות בקרב צרכנים כאשר הם חלק ממערכת בריאות
הנפש בעצמם .מורכבות אחרת הנוגעת להיותם נותני שירות ומקבלי שירות בו זמנית
ולקשרים ולהקשרים העשויים להתקיים בין הגורמים השונים .הווה אומר ,בין המסגרת
שבה הם עובדים למסגרת שבה הם מקבלים שירות ,לבין מתאמי השיקום והרכזים שפוגשים
את אותם הצרכנים לעיתים קרובות במסגרת ועדות סל שיקום .פעמים הם מגיעים לוועדות
כמקבלי שירות ,ופעמים הם מגיעים כמלווים של האדם שהם נותנים לו שירות .מצבים
אלו עשויים להוביל להרבה ערבובים וקשרים לא נכונים שמועצמים במיוחד בארץ קטנה
כארצנו ,שבה כולם מכירים את כולם.

אבי :אני חושב ,מרים ,שהתהליך שעליו את מדברת החל כבר לפני עשור ,וכדי שתהיה לו
משמעות אמיתית  -הוא חייב גם בתהליך מקביל.

מרים :למה אתה מתכוון בתהליך מקביל?

אבי :מלבד השתלבות ,התפתחות והתמקצעות של צרכנים בתחום ,יש לפעול ,בעיקר בתקופה
זו של שינויים מערכתיים גדולים שמתרחשים בתחום בריאות הנפש ,כדי לגבש ולהשמיע קול
צרכני–מקצועי ברור שיתרום לעיצוב סדר היום והמדיניות המתגבשת .להמחשה ,פעילותו
של מיזם צרכנים נותני שירות שהחל ב– ,2004התרחש בו–זמנית למאבק תנועת הצרכנים
למען שינויים בתחום בריאות הנפש.

לצורך כך אני מציע להתמקד ברפורמה בבריאות הנפש כמקרה בוחן להשפעת תנועת
הצרכנים על תהליכים של קביעת מדיניות .התנועה הזאת גיבשה בהקשר זה עמדה מקצועית
שהייתה מנוגדת לעמדת חלק מאנשי המקצוע ,ובכך גיבשה את קולה הייחודי והמובהק
שלה.
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מרים :לפי הבנתי ,מדובר ברצף של פעילות מלמעלה למטה ומלמטה למעלה שחייבת
להתקיים בו–בזמן ובכך להביא לידי שינוי מדיניות בתחום בריאות הנפש.
אבי :מעניין אותי ,מרים ,בהקשר לתקרת הזכוכית שהזכרת ,היכן את מרגישה אותה?
מרים :אפרט במישור התעסוקתי .לצורך המחשה ,הגשתי מועמדות בעבר לתפקיד הקשור
למערכת השיקום .יש להדגיש כי בראיון העבודה לא הסתרתי את היותי מתמודדת עם
הפרעה פסיכיאטרית .לאחר שנאמר לי כי התקבלתי ,ביקשו ממני להתלוות לאחת העובדות
הוותיקות להתנסות .אך בעודי ממתינה במקום ההתנסות ,המעסיקה הפוטנציאלית הבינה
שגם צרכתי בעברי שירותי שיקום ,היא התקשרה אליי ,כדי להודיע לי שלמעשה איני
יכולה לעבוד בתפקיד .היא הסבירה שאין לזה קשר לכך שקיבלתי שירות מסל שיקום אלא
ש"מדובר בעבודה מאוד לחוצה ואינטנסיבית" והיא "פוחדת שלא אעמוד בלחץ" .הרגשתי
שבאותו הרגע מפחיתים מערכי כאשת מקצוע ומתבוננים בי כבמתמודדת שצריך להשגיח
עליה שלא תתפרק .הרי בכל מצב אחר עם כל עובד אחר לא הייתה השאלה אפילו עולה.
הלא זוהי אחריותי לדאוג לבריאותי ולהבחין מתי אני עומדת בלחץ או לא ,ולא תפקידה של
המעסיקה הפוטנציאלית שלי .מקרה זה חמור אף יותר בשל כך שנעשה במסגרת במערכת
שכביכול מצהירה שהיא מעוניינת לקדם את שילובם של אנשים עם הפרעה פסיכיאטרית
בקהילה .במקרה זה אפשר לראות את תקרת הזכוכית בפעולה ,היינו מצד אחד יש מערכת
המעוניינת "להעצים" ו"לשלב" אותי בקהילה ,ומצד אחר  -היא חוסמת אותי מלהיכנס
לתוכה.
אבי :אין ספק שזו היא המחשה לתקרת הזכוכית .עם זאת אני מאמין שהשינוי נמצא בשלבי
התרחשות .עלינו ,כאנשי מקצוע מתמודדים ,מוטלות החובה והזכות שלא להרפות .עלינו
להמשיך ולהצטיין בתפקידים שאנו ממלאים ,להכשיר אנשים ולדאוג שקולנו בעיצוב
המערכת יהדהד ויהיה בעל ערך מקצועי.
מרים :אני רוצה לשאול אותך ,אבי ,כיצד אתה מיישם זאת בעצמך ,הלכה למעשה?
אבי :תחום העניין המחקרי שלי עוסק למעשה בעיצוב המדיניות הפסיכיאטרית בישראל.
במחקרי בחרתי לעסוק בניסיון לסגור את בית חולים אברבנאל ב– 2003כמקרה חקר מבחינת
מדיניות האשפוז הפסיכיאטרי וביטוי תנועת האל–מיסוד בישראל .מחקרי חושף את השחקנים
ואת האינטרסים הניכרים בעיצוב מדיניות בכלל ,ובמדיניות פסיכיאטרית ,בפרט .ברגע שאני
מביע את דעותיי ואת עמדותיי בשפת המחקר האקדמית ,היא מתקבלת בצורה שונה.
מרים :בצורה שונה באיזה מובן?
אבי :אני בעצם נותן לעמדותיי תוקף מחקרי ומביען בשפה המקובלת על קובעי המדיניות.
באותו רגע זהותי כחוקר עולה על זהותי כמתמודד ,והיא נשמעת בפתיחות רבה .לכן אין בי
ספק שהצורך הגדול ביותר של תנועת הצרכנים כיום הוא הצורך בחוקרי מדיניות המביאים
את התנסותם האישית ככלי מעצב בגיבוש חזון מקצועי ויודעים גם לתווך אותו בתוך השיח
המחקרי.
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מרים :מהמקום שלי כדוקטורנטית אני בהחלט יכולה להזדהות איתך .בתזה שכתבתי בתואר
השני ,בחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה ,ערכתי מחקר הבוחן את תהליך
ההתפתחות המקצועית של סטודנטים לעבודה סוציאלית עם הפרעה פסיכיאטרית .את
המחקר ערכתי כחוקרת "מבפנים" ,כלומר ,למעשה הייתי חלק מאוכלוסיית המחקר שלי.
המחקר נועד בראש ובראשונה להביא מודעות לקיומם של אותם הסטודנטים ולאפשרויות
תמיכה וסיוע שאפשר לספק להם בתהליך התפתחותם המקצועית .אני חושבת שהעובדה
שהנכחתי זאת באופן מחקרי ואקדמי ,תורמת לפתיחותה של האקדמיה לשמוע ,ובתקווה
בהמשך גם לקבל ,את עצם הרעיון :שיכולים להיות סטודנטים למקצועות טיפוליים שהם גם
עם הפרעה פסיכיאטרית.

אבי :אני חושב שהדגש והמאבק האמיתי מתמצא במילה "הנכחה".

אבי ומרים :אם אנו חוקרים ,כותבים ומפרסמים את עמדותינו בשפה מחקרית ,משמע שאנו
מנכיחים את קיומנו כבעלי קול ייחודי מעבר לקולו של המתמודד הבודד .אנו מקעקעים
את אי– השוויוניות האינהרנטית לשיח של מטפל–מטופל או לחוקר–נחקר ,ובעצם כך אנו
מקבעים את הלגיטימיות לקול הצרכני כקול ייחודי ובעל משמעות .להנכחה זו חשיבות
עמדות ,אמונות וערכים המאפשרים
עליונה מפני שהיא נותנת פתח למגוון קולות ,דעותָ ,
לקבל אנשים באשר הם הן בתאוריה הן בפרקטיקה והן ברמה המדינית.
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1

מסע מחקרי ואישי  -בין הפנים לחוץ -
סטודנטים לעבודה סוציאלית המתמודדים
עם מוגבלות נפשית
מרים גולדברג ואורית קרניאלי–מילר
הקול של מרים ותהליך ההתפתחות הרפלקטיבי:
כאשר למדתי עבודה סוציאלית ,תמיד הרגשתי חריגה בנוף .בחוויה שלי ,בקורסים השונים
הייתה התייחסות רבה לאנשים עם מחלה נפשית ,אך מתוך נקודת מבט פטרונית וסטיגמטית.
אני הרגשתי כי המסר המרכזי היה כי ניתן למצוא אנשים עם מחלה נפשית בבתי חולים
ובמוסדות בלבד .אני זוכרת את ההלם שפשט על פני חברי לקורס כאשר התערבתי ואמרתי
שלמעשה מרבית "חולי הנפש" חיים בכלל בקהילה ה"נורמטיבית" ולא נמצאים באשפוז או
במוסדות מיוחדים להם )הרן ונאור.(2017 ,

בתקופה זו של הלימודים כלל לא ידעתי על חוק שיקום נכי נפש בקהילה ,ולא שמעתי על
מושגי השיקום וההחלמה .כל שידעתי התבסס על ששמעתי בקורסים ,דברים אשר נגעו
בעיקר לסימפטומים ופסיכופתולוגיה של אותם האנשים .אך היות ובתקופת הלימודים
כבר התמודדתי עם מגבלה נפשית בעצמי ,משהו בתחושה האינטואיטיבית שלי הרגיש לא
נכון .אני זוכרת שכבר אז תהיתי לעצמי ,כיצד יכול להיות שכל אותם האנשים המתמודדים
עם מגבלה נפשית מצויים במסגרות ואילו אני יושבת פה ,כאחד האדם ולומדת עבודה
סוציאלית? הסתירה הזו הטרידה אותי ולא נתנה לי מנוח .באותה התקופה "נחבאתי בארון",
מלבד שני אנשי סגל אף אחד בקורסים לא ידע שאני בעצמי מתמודדת )Bril–Barniv,
 .(Moran, Naaman, Roe, & Karnieli–Miller, 2017הרגשתי כבולה .רציתי לצעוק
'רגע ,זה לא בדיוק ככה ,אפשר גם אחרת ,ואותם האנשים עם מחלה נפשית עליהם אתם
מדברים לא כל כך רחוקים כמו שאתם חושבים אלא יושבים פה ,בתוך הכיתה ,ביננו.
במקום זאת שתקתי .ואז ,בשנה השלישית ללימודי החלטתי לעשות מעשה .לא יכולתי לשאת
יותר את התחושה שאני הסטודנטית היחידה לעבודה סוציאלית אשר במקביל ללימודיה
והכשרתה ,מתמודדת עם מגבלה נפשית .החלטתי שאני הולכת לגלות אם אי שם מסתתרים להם
עוד כמוני .התחלתי בקטן .ניסחתי שאלון פתוח ,ראשוני ובלתי מקצועי המיועד לסטודנטים
 1תודה מיוחדת לדר' נעמי הדס לידור ,היועצת המקצועית של עבודת התזה עליה מתבסס המאמר ,על
השותפות המשמעותית בתהליך והתרומה להתבוננות הרפלקטיבית בצמתים השונים של הדרך.
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עם מוגבלות נפשית אשר לומדים עבודה סוציאלית והתחלתי לנסות לאתר אותם ,אותנו.
שאלתי בעיקר על החשיפה בפני אחרים ,התמיכה ועל התגובות של אנשי סגל והסטודנטים.

אי אפשר להגיד שנחלתי הצלחה מרובה ,אך קיבלתי מספר פניות ,הן מסטודנטים והן מאנשי
סגל .רובם ככולם שאלו אותי באיזו מסגרת אני עורכת את המחקר )אז לא חשבתי על ההיבטים
האתיים של הפצת שאלון מסוג זה ,ועל כך שאיני באמת יכולה כסטודנטית לתואר ראשון
לערוך מחקר או אפילו סקר ,משמעותי ורציני( ,ושאלו אותי האם אני מכירה חומרים בנושא.
כמובן שלא הכרתי .באותו השלב הכל היה מאוד אינטואיטיבי מצדי וללא יותר מידי חשיבה.
אבל דברים החלו להשתנות בי .ברגע שהבנתי שאני לא היחידה ,וכי קיימים עוד סטודנטים
כמוני ,החלטתי שאני הולכת לחקור את הנושא לעומק .אז לא ידעתי עדיין באיזה אופן ובאיזו
מסגרת אבל ידעתי שאני חייבת להתחיל לכתוב ,ושאני רוצה לעשות עם זה משהו.

וכך ,כבר באמצע שנת הלימודים האחרונה בתואר הראשון התחלתי לגבש את מה שעתיד היה
2
להיות הצעת המחקר שלי לתזה.

לתואר השני בחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה ,הגעתי נחושה מתמיד .כבר
בשבועות הראשונים ללימודים פניתי אל דר' אורית קרניאלי–מילר ,שעתידה הייתה להיות
המנחה שלי לתזה ,וביקשתי ממנה לחוות דעה על ששת העמודים אשר כתבתי בנושא
סטודנטים למקצועות טיפוליים עם מוגבלות נפשית .התגובה של אורית הדהימה אותי.

23.9.10

"קודמ כל תענוג לקרוא את מה שכתבת  -מרתק ומשמעותי .כמובנ שהערתי
)תתרגלי( אבל זה מרתק וב6ה"כ כתוב ברמה גבוהה.

מעבר להערות ה6פציפיות שכתבתי לכ ההערה הכללית שלי היא:

שחשוב שתנ'י ,על אפ שזה קשה ,לשמור מרחק ולטעונ את הטענות
המחקריות ולא לכתוב את עמדתכ ,דעתכ וכע'ייכ .אני מבטיחה לכ שזה
ישרת אותכ ואת משימתכ באופנ טוב יותר כי זה יאפשר לקורא להשתכנע
ולא להתגוננ...

בנו6פ חשוב לארגנ את הדברימ לפי הכותרות המתאימות ביותר ולהמשיכ לזהות,
כמו שאת עושה ,את הצורכ המשמעותי שאת יכולה למלא במחקר בנושא.

אני מאוד אשמח להמשיכ ולהתעמק ב6וגיה הזאת!

מחכה לטיוטא הבאה,

חג שמח,

אורית

 2תודה לחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה על שהיווה בית חם ותומך לכתיבת עבודת התזה.
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זו הייתה נקודות המפנה שלי .אורית ,כבר בהתכתבות הראשונה ביננו ,הציפה את הסוגיה
שעתידה הייתה לעמוד בליבה של העבודה המשותפת ביננו– כיצד להשתמש בניסיון החיים
האישי שלי בצורה שתקדם את המחקר ולא תפגע בו .כבר אז היא זיהתה את התחושות
הקשות איתן אני מגיעה לכתיבה ,ושידרה לי שעל אף שתחושות אלו הינן לגיטימיות ,עלי
ללמוד כיצד לתעל אותם לטובת הכתיבה והמחקר.
26.9.10
קודמ כל תודה שקראת.
לא חשבתי לקבל ממכ כבר ההערות אבל אני בהחלט מודה לכ עליהנ .אחרי
הרבה זמנ שאני עובדת לבד בדיוק על אותו קו זה פתאומ פתח לי קווי
מחשבה נו'פימ.
בנוגע להערה הכללית ,זה משהו שבהחלט מעירימ לי עליו די הרבה ואני
מאוד מודעת לבעייתיות הזאת אצלי .קשה לי למצוא את האיזונ המתאימ
בינ מאמר דעה לבינ 'קירת 'פרות או כתיבת דיונ וכו' .כי גמ אמ אני כותבת
מאמר דעה אני רוצה שיהיה מבו 66מחקרית ,וגמ דיונ שאני לא רוצה לב 66אותו
על מחקר נטו ,אני רוצה שהוא יהיה ייחודי לי .להכני' את הקול שלי.
בנושא הזה זה משמעותי עוד יותר כי נכונ שאני הולכת להיות החוקרת אבל
באיזשהו מקומ אני מרגישה שאני יכולה להשתמש בי גמ כנחקרת .שאני לא
רוצה ל"בזבז" את החוויות שלי על הנושא כיוונ שאני מרגישה שהנ יכולות
לתרומ למחקר .אבל זה מ'ובכ ואני לא יודעת איכ זה יכול לעבוד מבחינה
אתית.
בכל מקרה ,אשמח לשלוח לכ שוב לאחר שאתקדמ,
חג שמח,
מרימ
האמירה שלי" :הרבה זמנ שאני עובדת לבד בדיוק על אותו קו זה פתאומ פתח לי קווי מחשבה
נו6פימ" ,המחישה את הכמיהה שככל הנראה הייתה שם לאדם נוסף שיעבור איתי יחדיו את
המסע הזה ,שישאל אותי את השאלות הנכונות ,יכווין אותי ,ישקף לי את הנקודות העיוורות
שלי .ללא ההכוונה והסיוע מאורית ,ובהמשך גם מעמיתותיי ללימודים ,הייתי כנראה ממשיכה
באותו קו ,באותה דרך שבה צעדתי עד כה .דרך שאני לא ממעיטה בערכה ,היא הייתה נחוצה–
אבל בשביל להצליח להתקדם הלאה יש לפתח זוויות ראיה ופרספקטיבה רחבה יותר.
בקריאה לאחור ,נדמה כי בנקודה זו התחלתי לחשוב ברצינות על המיקום שלי כחוקרת .האם
אני חוקרת אשר באה כ"לוח חלק" למחקר? או שמא אני מביאה איתי למחקר את עצמי– עם
כל מה שכרוך בכך– עמדותיי ,דעותיי ,אמונותיי וכו'? או שבכלל בנוסף להיותי חוקרת אני
גם נחקרת של אותו מחקר? הייתי מוצפת בשאלות ללא תשובות ברורות .תהיתי כיצד אני
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יכולה להביא את עצמי למחקר מבלי הכעסים והביקורתיות שכל כך אפיינו אותי בכל מה
שקשור למערכת האקדמאית.

צריכ לשלב את הני6יונ שלכ כני6יונ באופנ שמו6יפ וממחיש את הטענה ...נדבר
על זה.

כנ ,מאוד חשוב להשתמש בני6יונכ כנחקרת וכחוקרת .אפשר לדבר על איכ
עושימ את זה בצורה הכי טובה .אני מבטיחה לעזור בעניינ הזה ,למצוא את
הדרכ לשלב את הני'יונ החשוב שלכ.

הי מרימ,

29.9.10

על אף שהשתמשתי במקורות מהימנים לכתיבת משפט זה ,והספרות אכן מרמזת על קושי
של מקצוע העבודה הסוציאלית לאמץ אל תוכו סטודנטים המתמודדים עם מוגבלות נפשית
פסיכיאטרית ,אופן הניסוח שלי מרמז על ערבוב בין תחושותיי האישיות לממצאים אשר
נמצאו בספרות .הרי לכתוב "לא מקדם בברכה" שונה מלכתוב "מתקשה" ,והרי אפשר לכתוב
"נתקל באתגרים" במקום "מערים קשיים" .הממצאים אומנם היו קיימים בספרות המקצועית
אך הפרשנות שלי לאותם הממצאים ואופן ניסוחם מעיד על כך כי עדיין הייתי שבויה בתוך
החוויה האישית שלי ,שהייתה צבועה בעיקר בצבעים שחורים .באותו השלב עוד לא עלה
על דעתי שגם הצד השני ,קרי האקדמיה ,חווה קשיים ואתגרים רבים בהתמודדות איתי ועם
סטודנטים כמותי .הייתי משוכנעת שכל המערכת רוויה בסטיגמה ,ושהסטיגמה בלבד אחראית
לאופן ההתנהלות מולי ואיתי .הכעסים ,חוסר ההבנה של המקצוע ואתגריו ,הקשו עלי לבחון
את התופעה באובייקטיביות הנדרשת וללמוד מה עובר על ה"צד השני" ,האקדמיה.

בהצלחה!

הייתי צריכה למצוא דרך להשמיע את קולם של הסטודנטים אותם ראיינתי ,את הקול הייחודי
של כל אחד ואחד מהם ואת של כולם ביחד ,מבלי לתת לסיפור האישי שלי להשתלט על
סיפורם .אם זאת היה לי חשוב שהמקום הייחודי ממנו אני מגיעה ,כחוקרת "מבפנים" לא
ילך לאיבוד .מדובר היה במציאת איזון עדין המאפשר לי להביא את עצמי למחקר אך מבלי

זו לא הייתה המגבלה היחידה ,למעשה ,החוויות הלא מעובדות שלי והרגשות העזים שהופיעו
שם הקשו עלי גם בשלבים המאוחרים יותר של המחקר ,במוכנות לשמוע ולהציג את הצד של
אלו שרציתי כל כך לייצג .של עמיתיי הסטודנטים המתמודדים עם מחלה נפשית.

במקומות האלה ההנחיה של אורית נכנסה לתמונה .אט אט ובהדרגה היא עבדה איתי על
היכולת להפריד בין החוויה הרגשית שלי לכתיבה .אורית לימדה אותי את חשיבותו של
התהליך הרפלקטיבי .את חשיבות הבנת המניעים שלי בכתיבת כל משפט ומשפט .באמצעותה
התחלתי להבין מתי זה "שלי" ובאילו פעמים אני נותנת לעמדה האישית שלי להשתלט על מה
שאמור להיות הצעה מחקרית מבוססת ספרות מקצועית.

יש פער בין הממצאים הקיימים בספרות המקצועית לבין האופן בו אני פירשתי וניסחתי אותם.
השימוש בביטויים כגון "ראש החנית" ו"דרך ארוכה לעשות" ,מרמזים על הכעס והתסכול
שנצרתי בתוכי .האשמתי את כל הסביבה חוץ מאת עצמי .לקח לי הרבה שנים להבין כי אני
עצמי תרמתי לאנטגוניזם שחוויתי מהמערכת ,בשל הלוחמנות וההאשמות חסרות הרסן שלי.

"נראה שבעוד שהי6טורית ,העובדימ ה6וציאליימ המ אלו העומדימ בראש
החנית כשמדובר בני6יונות להיאבק ב6טיגמה ובאפליה כלפי אוכלו6יות
מודרות חברתית ,והמ אלו שאפ מ6נגרימ עבור לקוחותיהמ לקבלת שוויונ
בהזדמנויות ,כשמדובר ב6נגור של שוויונ זכויות עבור ה6טודנטימ המתמודדימ
במקצוע עצמו ,נותרה עוד דרכ ארוכה לעשות );GlenMaye & Bolln, 2007
."(;Manthorpe & Stanley, 1999; Scheyett, 2005

20.10.10

זה בא לידי ביטוי בעוד חלקים בכתיבה:

אורית

המסע המחקרי והאישי המרתק ,של אורית ושלי ,צפוי היה להיות מלא בדילמות ,מורכבויות
ואתגרים הנוגעים בעיקר למיקום שלי על הרצף של חוקרת שהיא גם חלק מאוכלוסיית המחקר
שלה .על היכולת להפריד את הסיפור שלי ממה שידוע בספרות ובהמשך ,מהסיפורים אותם
הייתי עתידה לשמוע מהמרואיינים שלי.

מטרת המחקר התגבשה בהדרגה תוך כדי עבודה משותפת שלי ושל אורית .המטרה אשר
נבחרה בסופו של דבר הייתה לבחון את המורכבויות והאתגרים שסטודנטים לעבודה סוציאלית
המתמודדים עם מוגבלות נפשית עוברים במהלך התפתחותם כאנשי מקצוע .אני חושבת
שבאיזשהו אופן ,הבחירה בנושא המחקר נעשתה גם עקב תחושה פנימית שלי שאולי דרך
המחקר אוכל ללמוד קצת יותר על עצמי ,על החוויות שעברתי כסטודנטית ,על המורכבויות
והאתגרים שנתקלתי בהם ולשפוך אור על תהליך ההתפתחות המקצועית שאני עצמי עברתי
מסטודנטית לעו"ס ,לעובדת סוציאלית מן המניין.

"נראה שמקצוע העבודה ה6וציאלית לא מקדמ בברכה אל שורותיו אנשימ
המתמודדימ עמ מגבלה נפשית ,ומערימ קשיימ על המתמודדימ החל משלב
תהליכ הקבלה ועד שלבי ה6יומ של התואר );Manthorpe & Stanley, 1999
."(Stromwall, 2002

20.10.10

נראה כי בשלב ההתחלתי של כתיבת הספרות ,כתבתי בעיקר בשביל להוציא החוצה את
הדברים שחוויתי .הייתי צריכה ביטוי לכאבים שלי ,לכעסים ולביקורתיות שלי כלפי המערכת
האקדמאית .היה לי חשוב שהדברים ,כפי שחוויתי על בשרי ,יבואו לידי ביטוי גם בכתיבת
הצעת המחקר .דוגמה לכך ניתן למצוא במשפט הבא אשר נכתב באחת מהטיוטות הראשונות
של ההצעה:
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להשתלט על הנתונים ועל הפרשנות שלהם .לצורך כך אני ואורית נעזרנו בקיומו של ריאיון
אישי המתבסס על מדריך הריאיון של המחקר.

המחשבה אשר עמדה מאחורי רעיון זה היתה שאולי אם תהיה לי הזדמנות להשמיע את הקול
שלי בצורה מסודרת ,ואולי אף להכניס את הקול הזה למחקר ,אצליח "לנקות" את רעשי
הרקע שלי .אוכל פעם אחת ולתמיד להניח את הסיפור שלי על השולחן ,להרפות ממנו ובכך
להתפנות למרואיינים ולסיפורים שלהם .בסופו של דבר החלטנו שהריאיון איתי לא יכנס
למחקר עצמו אך הוא בהחלט היווה תרומה משמעותית לאיכות המחקר הן בזה שהוא אפשר
לי להרפות מהסיפור האישי שלי שנאחזתי בו כל כך והן בכך שהוא אפשר לי להתבונן מזווית
אחרת על המערכת האקדמאית ועל המורכבויות והאתגרים שהיא עצמה חווה )גולדברג ,הדס
לידור ,וקרניאלי– מילר.(2017 ,

אני חושבת שקיום הריאיונות אפשר לי במידה מסוימת לראות דברים גם מבעד לעיניים
אחרות .לבחון את מגוון החוויות ,התחושות ,הרגשות ,המורכבויות והאתגרים כפי שחוו אותם
סטודנטים נוספים .שאולי ,דברים שנחוו אצלי כקשים דווקא עזרו לסטודנט אחר .אני חושבת
הריאיונות שערכתי ,יחד עם הרפלקציה האישית שלי והשיקוף של אורית ,אפשרו לי לראות
ולהבין כי קיימת תמונה הרבה יותר רחבה ל"תופעה" מאשר המסגרת המצומצמת דרכה אני
התבוננתי.

בשלב זה נדמה כי החל להתרחש אצלי המעבר בין כתיבה לצורך הוצאת ה"אמת הפנימית
שלי" לבין חקירה מסודרת ,מייצגת ,משקפת מורכבות ומקדמת הבנה  -המאפשרת למידה
אישית ומקצועית שלי לעצמי ולאחרים.

16.8.11

"ניתנ לחלק את החששות מלימודי 6טודנטימ המתמודדימ עמ פגיעה נפשית
לשני 6וגימ עיקריימ .פחד מפגיעה במטופל וחשש מפגיעה ב6טודנט עצמו...
בינ החששות ...נמצא הפחד שתהליכ החלמתמ של ה6טודנטימ עלול להיפגע
כתוצאה מלחצי המקצוע וממפגש עמ מטופלימ בעלי 6יפור דומה לשלהמ
) .(Stromwall, 2002דאגה שמא ייווצרו קשיימ בתקשורת בינ ה6טודנט
למטופל ,חשש משבירת גבולות ,שיפוט לקוי ,קשיימ שייווצרו ל6טודנט
בהפרדת רגשותיו מרגשות מטופליו והזדהות יתר של ה6טודנט עמ מטופליו
הנובעת מהעובדה שהוא עצמו היה במקוממ );Manthorpe & Stanley, 1999
."(Stromwall, 2002

אני חושבת שהתהליך הרפלקטיבי אשר עברתי בסיועה של אורית אפשר לי להבין דברים
אחרת .שה"סטיגמה" כפי שחוויתי אותה נבעה אולי בכלל מחששות ,וש"הכעס" אותו
חשתי מהמערכת בכלל הגיע ממקום של אחריות אישית ומקצועית .למעשה ,ניתן לומר
כי הצלחתי קצת יותר לצאת מבעד למקום הכאוב ,הפגוע ,האישי שלי ,ובכך לראות את
כובד האחריות המקצועית שעומדת על כתפי המערכת האקדמאית במפגש עם סטודנטים
עם מוגבלות פסיכיאטרית .למדתי שקיימים חששות מוצדקים )הן בתיאוריה והן בפרקטיקה(
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סביב לימודיהם של אותם הסטודנטים .שהיא לא רק מנסה "להערים קשיים" אלא באמת רוצה
לדאוג להתפתחותם המקצועית של הסטודנטים תוך שמירה על מקצועיותם ועל האנשים להם
הם מעניקים טיפול במסגרת ההכשרה המעשית בשדה.

18.2.13
" הדילמה המרכזית שעולה ...היא כלפי מי היא בעצמ מחויבותו של מקצוע
העבודה ה6וציאלית או במקרה הזה ,מערכת הלימודימ .כלפי ה6טודנט הלומד
אצלה או כלפי מטופליו בהכשרה בשדה? הרי לצד המחויבות ל6טודנט והרצונ
לתמוכ ולעזור לו ,קיימת תמיד המחויבות והאחריות למטופלימ שלו בשדה.
המתח בינ שתי מחויבויות אלו מעלה שאלה לגבי מקומו של הבית 6פר לעבודה
6וציאלית כגורמ תמיכה ב6טודנט ועל דרכ התמודדותמ של אותמ בתי 6פר עמ
6טודנטימ המתמודדימ עמ פגיעה נפשית )."(Collins, 2006
במבט לאחור נראה שכאן כבר הצלחתי לבטא )ובכך גם להבין בעצמי( ,שהמציאות הרבה יותר
מורכבת מהתיאוריה .ושבמפגש עם סטודנטים המתמודדים עם מוגבלות נפשית קיימת דילמה
מהותית .התנגשות בין ערכים .בין עקרונות שונים .היכולת שלי לשיים דילמות אלו היא זו
אשר אפשרה לי להרפות מהכעס שהסתובבתי אתו כל כך הרבה שנים ,ולהמשיך קדימה.

הקול של אורית ,קולה של מנחה
כמנחה ,אין נפלא מלזכות לעבוד עם סטודנטית עם מוטיבציה גבוהה ,תשוקה לקידום נושא
וכמובן יכולות טובות .התחברתי מיד לרצון ללמוד נושא אישי ,רגשי ,משמעותי ומושתק שכזה.
האמנתי בצורך לחקור אותו ברגישות ,בפתיחות דרך מחקר איכותני ושמחתי על ההזדמנות.
האתגר היה איך משלבים את הקולות הנוספים ,מעבר לקול הדומיננטי ,והרוגז ,של מרים.
איך יוצרים מקום למורכבות של התחום של עובדים סוציאליים שהם גם מתמודדים? איך
אני עוזרת להבין את שני הצדדים במערכה ,או למען האמת שלושתם  -הסטודנט המתמודד,
ההכשרה האקדמית והמטופל? וזאת מבלי להיתפס סטיגמטית ,מנותקת ,יהירה .איך אני
מכוונת את מרים בעדינות לפתיחת העיניים וההתבוננות מבלי לכבות את הלהבה ולהכתיב
את האמירה?
התהליך היה איטי ,זהיר ,מדויק .של המלצה להתבוננות מתוך חיבור אמיתי וכן למטרה.
פעלתי ביושר המלא ומחוייבות למחקר  -של ההזמנה והבקשה להיות מדוייקת באמירות,
להציג עובדות ולא תחושות ,להדגים נתונים ולא סיפור אישי ולמתן רגשות .התהליך הזה
היה מרתק .מרים נענתה לאתגר ,התבוננה באומץ ברגשות המנתבים ולמדה לבחון מחדש את
השפה ולהיות מדויקת באמירה .זה כלל לעיתים קריאה משותפת של חומר הבסיס ,הערות בגוף
העבודה המציעות נוסחים שונים והזמנה לבדיקה .הרגשתי לעיתים כמגינה על המתמודדים
מפני סטיגמה שפתאום הופיעה )שאולי רק למרים היה מותר לכתוב אותה( ולעיתים כמגנה על
מקצוע העבודה הסוציאלית והאקדמיה במשימתו של הכשרה ושמירה על המטופל.
בשלב מסוים במערכת היחסים המורכבות אף נהיתה גדולה יותר .שאלות נוספות עלו כמו
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איך אני שומרת על מקומי/תפקידי כמנחת תזה ,ולא הופכת למטפלת ,שגם זו הכשרתי? איך
אני מאזנת בין הבנת חוויותיה של מרים לבין שמירה על פרטיותה ועל גבולות ברורים? אילו
שאלות על ניסיונה האישי מותר לי לשאול שלא יצרו בינינו תלות וסודות? מה מותר לי להגיד
למרים ,בהיותה גם סטודנטית לתואר שני וגם מתמודדת?

התהליכים המורכבים הללו הוכיחו לנו שוב את חשיבות של הרפלקציה בתהליך הלמידה
וההתפתחות המקצועית כמטפלת וכחוקרת.

חשיבותה של רפלקציה

ככלל ,סטודנטים לעבודה סוציאלית מצופים לבצע במהלך לימודיהם תהליך של רפלקציה
ובחינה עצמית .ההנחה היא שמודעות עצמית גבוהה יותר תפחית את כמות הקונפליקטים
התוך–ובינאישיים שעלולים להיווצר .שמודעות עצמית תאפשר לסטודנטים לעבוד בצורה
אפקטיבית יותר עם מטופליהם ) ,(Strozier & Stacey, 2001ולתקשר עמם בצורה מותאמת
יותר ,כזו השומרת על המטופל ועל עצמם )Meitar, Karnieli–Miller, & Eidelman,
 .(2009המודעות מסייעת להבחין בתכנים מודעים ולא מודעים במהלך הטיפול ,בהעברות
והעברות נגדיות ,הן בקשרים ברמת המיקרו והן בהתערבויות במאקרו )Heydt & Sherman,
 ,(2005והיא מאפשרת לתעל את אותם הדברים לטובת הטיפול במטופל ).(Hayes, 2002

למעשה ,הרפלקציה האישית הינה חלק קריטי מתהליך ההתפתחות המקצועית של הסטודנטים
) ,(Rønnestad & Skovholt, 2003והיא הופכת להיות חלק בלתי נפרד מהכשרה של כלל
המטפלים .העיסוק באני ובמקומות האישיים ביחס לתכנים שמועלים מאפשרים לבדוק היכן
הדברים פוגשים את הסטודנט באופן אישי ) ,(Stromwall, 2002אילו כפתורים "אדומים"
נלחצים אצלו ומה הקשיים עליהם הוא צריך ,באופן אישי ,לעבוד .החשש הוא שחוסר
ברפלקציה עשוי להוביל לתחושות קשות ,לאי הבנות ולהתנגשויות מרובות.

תהליך רפלקטיבי מתרחש באמצעים שונים )כגון כתיבה ,שיחה( –אבל חשוב שהוא יתרחש
בדיאלוג עם אדם נוסף  -מדריך ,מנחה ,מרצה .הדיאלוג מאפשר זיהוי דפוסים ,דרכי התמודדות
וקשיים שלעיתים האדם לא שם לב אליהם בעצמו או לעיתים הוא לא מסוגל ,מתוך עצמו
לחשוב על דרך התמודדות עמם .התהליך הרפלקטיבי אמור לאפשר הרחבת היכולת לשים לב
לדעות ופרספקטיבות שונות ,לרגשות של העצמי ושל אחרים ולהבנת הדילמות ברמה גבוהה
יותר ) .(Wald, Borkan, Taylor, Anthony, & Reis, 2012המשוב ,מאדם חיצוני ,מנוסה,
אחר ,כזה שרואה אותך ,מקבל אותך ,מאפשר לך לראות דברים שלא ראית בעצמך ובעולם
בדרך שונה הכרחי לפיתוח יכולת ההתבוננות של היחיד וההתנהלות בעתיד.
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מסקנות לסיכום מקולה של מרים
התהליך הרפלקטיבי ממשיך ,אפילו עכשיו ,תוך כדי כתיבה .וכפי שמצופה מאיש מקצוע
שיתפתח לאורך כל שנות הלימודים והעבודה ,התהליך עוד ימשיך .כתיבת המאמר הזה
היוותה עוד שלב בתהליך של הבנה ועיבוד ההתפתחות הזו והיתה להזדמנות לבחון את
הדרך שכבר נעשתה .באמצעות הכתיבה אני מבינה כמה עברתי וכמה עוד יש לי לעבור .אני
פוגשת בחלקים הקשים שבי .הפגיעים .מאפשרת לעבר להרים קצת את הראש אבל הפעם,
להסתכל לו בעיניים ולהתעמת אתו .ואולי לצאת קצת מתוך עצמי ,להבין שהסיפור שלי
הוא שלי ,ושאני לא יכולה להתבלבל עם הסיפור של האחר .וכך ,דווקא מתוך ההתבוננות
הרפלקטיבית פנימה ,לצאת החוצה.
עברתי מסע .מסע שעדיין לא נגמר .ההתבוננות הרפלקטיבית הזאת ,הפנימית ,שעברתי יחד
עם אורית לאורך תקופת המחקר ,וממשיכה עד היום במובנים מסויימים ,עוזרת לי לצמוח
כאשת מקצוע ,כחוקרת ,ובעיקר ,כאדם.

רשימת המקורות
גולדברג ,מ ,.הדס לידור ,נ ,.וקרניאלי– מילר ,א .(2017) .התפתחות מקצועית של סטודנטים לעבודה סוציאלית
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רקע

סיפורו של קשר
"האדם שפתח לי את הדלת"
מקס לכמן ,אורית דהן ,נעמי הדס–לידור

ב– 13באפריל  2016התקיים במכון מופ"ת  -בית הספר למחקר ולפיתוח תוכניות בהכשרת
עובדי הוראה יום עיון" :דלתות נפתחות  ."3הכינוס השלישי בסדרה של "דלתות נפתחות"
התמקד בנושא" :האדם שפתח לי את הדלת" .ייחודם של כינוסים אלו הוא בכך שרוב
המציגים בהם הם אנשים עם ליקויי למידה והפרעות קשב שמספרים את סיפורי התמודדותם.
בכינוס הזה התלוו אל האנשים עם ליקויי הלמידה ועם האנשים בעלי הפרעת הקשב אותם
ואפשרו להם להצליח .לצידם שולבו גם אנשי מקצוע וחוקרים ,ואלה
אנשים שסייעו להם ִ
הציגו מחקרים בנושא .מטרת יום העיון הייתה להבליט את חשיבותו של "האדם המשמעותי"
ואפשר לאנשים אלה להצליח.
שפתח את הדלת ִ
מספרת הכותבת השנייה של המאמר" :החשיבה על יום עיון בנושא זה התחילה כאשר אחד
מבוגרי המכללה האקדמית 'בית ברל' ,איתו נשארנו בקשר כל השנים ,אמר לי לפני שנתיים
שיש לו חלום .החלום שלו הוא לעשות כינוס על אנשים שהאמינו באדם עם ליקויי למידה
והפרעות הקשב .אני ,שאוהבת להגשים חלומות ,חשבתי על הזוגיות הנפלאה הזו בין פותח
הדלת לבין ההולך בה .הרעיון התחבר אליי ולא הרפה .הוא התחבר כהמשך לתפיסה של
שני הכינוסים הקודמים שמרכזם היה בכך שאנשים עם ליקויי למידה ועם הפרעת קשב הם
אלה שמכירים טוב ביותר את עצמם ,יודעים מה הקשיים ,איפה העוצמות ואיך נכון לעזור
ולעבוד אתם".
הפותחים את הדלת )אנשי טיפול ,שיקום ,חינוך ואחרים( הם אנשים שמאמינים ומכבדים
את הצרכים ,את הרצונות ואת הידע של האדם בעל הצרכים המיוחדים ,שהם מלווים .הם
מקשיבים ומכבדים את הדרך שבה הוא צריך ורוצה לקבל תמיכה ,ליווי ועזרה ופועלים
לאורה.
שנים רבות הייתה הגישה השולטת הגישה המסורתית וההיררכית ,שבה המטפל ,המשקם
או המורה הוא שנתפס כיודע .הוא איש המקצוע הוא המומחה ,הוא שיודע לומר מה הם
הקשיים מה הן היכולות ,מה הם הצרכים ומה הם הפתרונות .והאדם בעל הצרכים המיוחדים
הוא שצריך להקשיב ולמלא אחרי ההוראות .המטפלים לסוגיהם הם שמובילים את התהליך
עד כדי כך שבסיטואציות מסוימות לעיתים האדם עצמו או המטופל נראה היה שהוא פשוט
מיותר .השיחות על מצבו ועל הדרך לטפל בו נעשו על ידי שיח של מומחים ,מבלי לשאול
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תפיסת ההחלמה )(Recovery Approach
לפי "תפיסת ההחלמה" ,טיפוח אמונה ,החלפת נקודת מבט ,הבניית סביבה מתאימה ומאפשרת
הגברת תחושת השייכות  -יש בהם כדי לסייע לאנשים עם מוגבלות לחיות חיים מלאים
ובעלי משמעות בקהילתם במגוון תחומי החיים ,על אף המגבלה )הדס לידור ולכמן.(2007 ,
בתהליך ההחלמה ,אנשים מחזירים לעצמם את חירותם וחותרים להגשים את חלומותיהם
ואת שאיפותיהם ) .(.Deegan & Drake, 2006סביבה מונגשת נותנת לאדם תחושה שהוא
רצוי בה והוא שייך אליה .אדם יאמין ביכולתו להשתנות כאשר הסביבה מעניקה לו תחושת
שייכות ,משמעות וביטחון )הדס לידור וצין .(2008 ,מאפיין מרכזי בתפיסת ההחלמה הוא
תקוות האדם והאמונה שביכולתו להחלים .מרכיב חשוב אחר בתהליך ההחלמה הוא העצמה
 שליטה ,הפחתה בצורך לעזרה והפחתה בתלות שנוצרה לאחר תקופה ארוכה במערכתהטיפולית .מרכיב מרכזי אפוא בהקשר לתפיסת ההחלמה הוא היכולת להיות אחראי ושותף
לקבלת החלטות על חייו.

את האדם עצמו דבר.

כשתי הגישות הקודמות שהוצגו ,גישת "הפסיכולוגיה החיובית" קוראת לחפש את חוזקות

גישת הפסיכולוגיה החיובית )(Positive Psychology

"גישת הכוחות" נולדה בתחום העבודה הסוציאלית .היא קוראת להביא להצלחה של המטופל,
בעיקר באמצעות הפיכתו מסביל ,המקבל שירות ,לפעיל ,שמקבל "בעלות" על חייו .עד כה
יושמה גישה זו במגוון אוכלוסיות ,כגון עבריינים ,מתמכרים ,אנשים עם מוגבלויות נפשיות,
בעלי מוגבלויות התפתחותיות ,אימהות חסרות בית וילדיהן ונשים חולות איידס .מטרתה
של גישה זו היא להחליף את ההתמקדות בבעיות ,בחולשות ובפתולוגיה בהתמקדות בכוחות
האדם מתוך הנחה שהטיפול המתמקד בבעיות ובחולשות עלול לעורר במטפלים תחושה
של חוסר אונים ושל ייאוש בדבר יכולת המטופלים להשתנות .הנחת היסוד על פי "גישת
שאפשרו לו לשרוד ולהתמודד עם מצבים שהוא נתקל
הכוחות" היא שבכל אדם יש כוחות ִ
בהם בחייו .האדם ִהפעיל את כוחותיו בעבר ומפעילם בהווה אם כי אינו מכיר בהם תמיד
) .(Rapp, Goscha 2006בגישה זו המטופל נתפס כשותף מלא בתהליך הטיפול ,והאפשרות
לשינוי נקבעת לפי הכוחות ,המשאבים והתוכניות שהוא והמטפל מזהים בו .גם בגישה זו,
כמו בגישת ההחלמה ,המטפל נתפס "כשותף" שמסייע לאתר את כישרונותיו של המטופל
במגוון תחומי חיים ומסייע להעלות את מודעותו לרצונותיו ולתקוותיו .המטפל והמטופל
הם אפוא שותפים .מה שבא לידי ביטוי גם במודל קבלת ההחלטות המשותפת )SDM,
 (Shared Decision Makingשהוא מודל תקשורת שבו שותפים מטפל ומטופל הנפגשים
כדי לקבל החלטה טיפולית או שיקומית באמצעות דיון .כל אחד מהם מביא את הידע ,את
הדאגות ,את ההעדפות ואת התפיסות שלו בחיפוש אחר הסכמה להחלטהCharles, et al.,) .
 .(1997הדיון נעשה באופן שוויוני מתוך השקפה שכל אחד מהשותפים  -המטפל והמטופל
 מומחה בתחומו .המטפל מביא את הידע המקצועי והמטופל מביא את ניסיונו ואת עולמוהאישי ).(Hamann, Mendel, Cohen, Heres, Ziegler, Bühner& Kissling, 2009

גישת הכוחות )(Strengths Perspective

הסיבות לכך רבות ,אולי העיקריות שבהן הן שהמערכת אינה חושבת ומאמינה שיצירת קשר
שיתופי בין מטפל לבין מטופל מוסיפה לקידום ,לשיפור ולהחלמה .טעם אחר לכך שהספק
רב הוא אם האדם עם המגבלה יכול להיות שותף לקבלת ההחלטות בקשר אליו ,אם הוא די
אובייקטיבי ,ואם יש לו יכולות קוגניטיביות ורגשיות להיות שותף להחלטות קריטיות על
חייו" .אני עוד זוכרת שכשהקמנו קומץ של אנשי מקצוע שהאמין ביכולת האדם עם המגבלה
הפסיכיאטרית להחלים ולהשתלב בחברה ,את האגודה הישראלית לשיקום פסיכוסוציאלי
בשנת  ,1990ובחרנו מועצה שתנהל את האגודה הצטרפו אליה מיטב הפסיכיאטרים,
הפסיכולוגיים ,המרפאים בעיסוק והעובדים הסוציאליים ,אך כשהצענו לצרף נציגי צרכנים
ומשפחות למועצה הייתה התנגדות גורפת ,מחשש שמא אלו יאטו את הדיונים ,ואנשי
המקצוע לא יהיו חופשיים לומר את דבריהם ,אלא לאחר התעקשות רבה שלי ושל מקס לכמן
והבאת הוכחת למודלים כאלו ממקומות שונים בעולם ,הסכימו אנשי המקצוע לצרף נציגים
של הצרכנים והמשפחות כמשקיפים בלבד" )דויטש ,הדס לידור ,לכמן  .(1992בגלל סיבות
אלה ואחרות לא ניתן לקשר זה די מקום ,כבוד ,ערך בתהליך העבודה עם האנשים עם צרכים
מיוחדים .סיבות אלו לא נאמרו תמיד במפורש ,הסיבות שנאמר הן ,בין היתר" :אין די כוח
אדם ,אין מחויבות אישית ,אין רציפות ,אנשי המקצוע עוזבים ומתחלפים ,עומס יתר ,חוסר
שביעות רצון מתנאי העבודה".

מעדויות וממחקרים אחדים נמצא שהקשר הוא אחד המרכיבים החשובים שעזרו למשתקמים
לצאת לדרך חדשה .בעיקר בעקבות עדויות של צרכנים ומחקרים שהראו שהידע שנמצא
אצל הצרכן והשיח המכבד שנוצר בין העוזר לנעזר חשובים ומאפשרים תהליך של התקדמות
והחלמה ,תוך שביעות רצון של שני הצדדים )אנדראה פינראטLjungberg, 2007 ,2002 ,
 .(,Denhov, & Topor, 2015למרות זאת עדיין לעיתים אנו עדים לעבודה על בסיס היררכי
שבו שוררים נתק וריחוק בין המטפל לבין המטופל.

משנות ה– 80של המאה העשרים נוספו מגוון גישות טיפול ,המובילות להעצמה ,והמבליטות
את הקשר ההדדי בין מטפל לבין מטופל .כן הן נותנות מקום מרכזי לידע של המטופל בתהליך
העבודה .גישות אלה נוגעות למטופלים כאנשים פעילים ,הלוקחים "בעלות" על מגבלותיהם
ועל חייהם .הגישות הוטמעו בתחום ההוראה המתקנת ,בתחום העבודה הסוציאלית,
בפסיכולוגיה ובריפוי בעיסוק .גישות אלה טוענות שהאדם עם הצרכים המיוחדים יכול ורוצה
להשפיע על חייו ,לנווט אותם ולהתמודד עם המגבלה .בגישות שיוצגו בהמשך אפשר למצוא
קווים מנחים משותפים שמשנים את היחסים בין המטפל למטופל ומעבירים את האחריות
לאדם עם הצרכים המיוחדים למטרותיו ולבחירותיו .גישות אלו מדגישות פיתוח של מודעות
האדם לכוחות הטמונים בו כדי לזמן מתוכם פתרונות .ועוד ,גישות אלו מדגישות תהליך של
שינוי באדם עצמו או תהליך של שינוי שהוא מעורר בסביבתו כשהוא מגייס אותה למטרותיו
)רוזנפלד  ,2017רמון ,רגב והדס לידור  ,2018רוסק ,הלוינג ודהן.(2017 ,
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האדם או הארגון ולמצוא טוב ,אושר וסיפוק בכל דבר .מטרתה היא להביא את הפרט להכיר
את חוזקותיו ואת הצלחותיו תוך כדי בדיקה וחקר של הנושאים האלה :צמיחה ,אושר,
אהבה ,דימוי עצמי ומצוינות .הפסיכולוגיה החיובית יוצאת נגד התפיסה" :יצר לב האדם רע
מנעוריו" ומציעה להחליפה ב– ,DSMאת המיקוד בפתולוגיה ובמחלות  -במיקוד במידות
טובות ,למשל ,חוכמה ,ידע ,אומץ ,אהבה אנושית ,צדק ,מתינות ,ריסון ,רוחניות ונשגבות.
לצד אלו מודגשת תכונה נוספת ,סיפוק .הוא מרכיב סובייקטיבי חשוב שנועד להניע את
התנהלות הפרט או הארגון ולהמריצם לפעול מתוך הערכה עצמית ושביעות רצון .המטרה
היא ליצור מעגל סגור :הסיפוק מגביר את האופטימיות וממחיש את תחושת ההצלחה,
וההצלחה חוזרת ומזינה את הסיפוק ).(Seligman, 2009

גישת הסינגור העצמי )(Self Advocacy

גישת "הסנגור העצמי" צמחה באותן שנים שצמחו הגישות הקרובות לה ,אלו המדגישות
את מקומו המרכזי של המטופל ואת בעלותו על חייו .בשנים האחרונות גוברת ההכרה
שכדי שתלמידים עם לקויות למידה יצליחו בלימודיהם עליהם לזהות את נקודות החוזק
והחולשה שלהם ,ועל בסיס הבנה זו לרכוש וליישם מיומנויות של סנגור עצמי )קוזמינסקי,
 .(van Reusen, Bos, Schumaker, & Deshler, 1994 ;2004מיומנויות אלו מאפשרות
לתלמידים למלא תפקיד מרכזי בתהליך קבלת ההחלטות באשר להתקדמותם .פעולת
הסנגור העצמי היא העשייה  -האדם מדבר בעד עצמו ומייצג את האינטרסים שלו .לסנגור
העצמי שלושה מרכיבים :ידע  -מודעות; מיומנות )הצבת יעדים ,קבלת החלטות(; תכונות
מוטיבציוניות )מיקוד פנימי והכוונה עצמית( שבאמצעותם האדם מגן על זכויותיו ומבטיח
שיסופקו לו השירותים המתאימים .גישת הסנגור העצמי פועלת בהצלחה רבה באוכלוסיות
כמו אוכלוסיות עם הנמכה קוגניטיבית ,אוכלוסייה של צרכנים של בריאות הנפש ועוד.

גישות המדגישות שינוי בסביבה

כעת נסקור את הגישות של "קהילת לומדים" ו"צרכנים נותני שירות" ,גישות שמדגישות
את חשיבות הסביבה ואת שיתופה בתהליך ההתפתחות והשינוי של האדם .הן קוראות לאדם
לגייס דמויות משמעותיות ,ליצור שותפויות ולנצל משאבים חיצוניים למען מטרותיו .לשם
כך עליו להכיר לא רק את כוחותיו הפנימיים אלא גם את כוחות סביבתו ואת התמורות
שחלות בה כגורם משפיע.

קהילות לומדים )( Community of Learning

אחת הגישות המדגישות את מרכזיות הסביבה כגורם חשוב שיוצר שותפות ומעודד עשייה
היא "קהילת הלומדים" .את המונח הציעו בראון וקמפיון ב–Brown & Campione,) 1990
 .(1990קהילת הלומדים היא קבוצה הטרוגנית ושוויונית של לומדים ,שמדגישה את השותפות
של אנשי המקצוע ושל הלומדים ואת האחריות המשותפת ללמידה כתחליף להיררכיה בין
מורה ללומד .אפיוני הלמידה כוללים למידה פעילה ,בחירה ,קביעת מטרות וגיוס אסטרטגיות
מותאמות כאמצעים לטיפוח של תחושת אחריות ושל זהות קבוצתית .גישה זו חרגה מתחום
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הקהילות ,ששותפים בהן מורה ולומדים ,אל קהילות שעוסקות בטיפול וגרמה שינוי ומימוש
עצמי של החברים בקהילה )רונן ושמר–לקיים ,2011 ,דהן ורוסק.(2005 ,

צרכנים נותני שירות )(Consumer Service Providers
הנחות העבודה בגישה "צרכנים נותני שירות" הן שבידי האדם עם המגבלה יש ידע
חשוב שיכול לקדם את תהליך ההחלמה שלו ושל קהילתו ,ושידע זה הוא ייחודי ושונה
מהידע שנמצא בידי המטפל )אורן .(2007 ,בגישה זו בולטת האקטיביות של המטופל ביחס
לסביבתו ,אקטיביות שמתבטאת בנתינה מניסיונו וממקצועיותו לקידום עמיתיו .בעבר נהנו
אנשים עם מוגבלויות מהזדמנויות מועטות בלבד להשתתף בקבלת החלטות בנוגע לחייהם
ולחיי עמיתיהם .בעשור האחרון פותחה בשירותי השיקום של בריאות הנפש בישראל תוכנית
"צרכנים נותני שירות" ,שמכשירה ומשלבת אנשים עם מגבלה פסיכיאטרית כעובדים
במערך בריאות הנפש בכלל ,והשיקום ,בפרט .מחקרים בנושא הראו את התרומה שבהעסקת
עובדים שמתמודדים עם מגבלה נפשית ובהפיכתם ממקבלי שירות לנותניו .כנותני שירות
הם מביאים מניסיונם ,מודרכים ומשתלבים כמדריכים ,כמנחים ,כמטפלים וכמתאמי טיפול
בתחום בריאות הנפש )הדס לידור ,לכמן ,אלון ורוטשילד ;2007 ,רועה ולכמן.(2006 ,
לסיכום ,הגישות שהוצגו מבליטות שלושה ממדי התייחסות :האדם )המטופל( ,תפקיד המטפל
ותפקיד הסביבה .בבסיסן נמצאת האמונה ביכולת האדם להשתנות ולשנות את חייו .האדם
המטופל נתפס כבעל יכולת להשתנות ,לבחור ,להחליט ,לקבל אחריות על חייו ולפעול
למען הגשמה עצמית ושינוי .המטפל שותף בתהליך השינוי ואינו קובע אותו .תפקידו הוא
לעודד אוטונומיה באדם ,לסייע לו לאתר את כוחותיו ולעורר בו תקווה בכך שהוא נותן לו
כלים המעודדים אותו להיות פעיל ולקבל אחריות .כמו כן ,עליו לסייע לו להבנות לעצמו
סביבה תומכת ,שמגבירה תחושת שייכות ,מקבלת ומעודדת שינוי ושוויון.
בספר "התשמע קולי" )רוסק ,הלוינג ודהן (2017 ,אחת התובנות המרכזיות מהמחקר היא
שלסטודנטים יש ידע רב על לקות הלמידה ועל ההתמודדות שעימה הם מתמודדים .ידע
זה הוא מקור כוח ,וחשוב להקשיב לו וללמוד ממנו .ידע זה מעצים את האדם עצמו ואת
סביבתו .הרגשנו שהגיעה העת לשנות את טיב השיח על לקויות למידה משיח שמדגיש קשיים
לשיח על חוזקות והצלחות על בסיס דברי הבוגרים עצמם ,דברים שהם משמיעים על עצמם
ובקולם ,ולא על בסיס דבריהם של אנשי מקצוע ,מומחים שחוקרים אותם .ביקשנו לחשוף
את תפיסותיהם של בוגרי המרכז למושג "הצלחה" ולגורמי ההצלחה ולברר אם הפעילות
במרכז השפיעה על דרכם המקצועית ,כיצד היא עשתה כן וכיצד הם רואים את חלקו של
המרכז בהצלחתם מנקודת הזמן שבדיעבד ,מאז שסיימו את לימודיהם .ידע חשוב זה יכול
לשמש תשתית לפיתוח תוכניות תמיכה ועקרונות עבודה משופרים במרכז ולאפשר למצות
את יכולותיהם של הסטודנטים במהלך לימודיהם באקדמיה ובהמשך דרכם המקצועית.
בעצם במפגש שכזה יש מפגש בין מקורות ידע שונים בצורה שוויונית :ידע אקדמי ,ידע
מהפרקטיקה וידע מתוך ניסיון .בהתייחס לתפיסה המקובלת ,שבה הידע העיקרי שהובא
בחשבון היה הידע התאורטי ,המחקרי והמקצועי ,בגישה הזאת אנו מדברים על שילוב בין
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שלושת סוגי הידע ,כאשר העוזר מביא בחשבון את הפרספקטיבות השונות .הרי סיבות
אחדות שהביאו לשינוי זה:

א .פרסומי עדויות של מתמודדים;

ב .צרכנים שהפכו להיות אנשי מקצוע ושילבו את ניסיונם האישי בתהליכי ההתערבות
שלהם באנשים אחרים וגם במחקרים שלהם )אבי אורן  ,2007אבי אורן ומרים גולדברג
פה(;

ג .מחאת צרכנים שהרגישו שלא מטפלים בהם כראוי והתחילו לטפל זה בזה ,וכך התחילו
לפתח גישות טיפול משל עצמם;

ד .שביעות הרצון של אנשים שקיבלו שירות מעמיתים בעלי ידע מניסיון איתם הרגישו
מובנים ומוכלים.

אלה הקשיים באימוץ הגישה הזו:
א .המכשול לגישה החדשה הוא הפטרונות של אנשי מקצוע ותחושתם שרק הם יודעים או
שהם למדו ויודעים טוב יותר;

ב .הפחד של אנשי המקצוע לגעת בידע מתוך ניסיון בגלל איבוד הכוח;

ג .הפחד מאי–שמירת גבולות;

ד .הפחד של אנשי המקצוע שערבוב זה יהיה קשה מדיי למתמודד.

האוכלוסיות שאנו מדברים בהן הן אוכלוסיות שמתמודדות שנים רבות בפנים הרבות
והמשתנות של המגבלה ,הם זקוקים לקשר טיפולי יציב וארוך–טווח .הדמויות המלוות את
האדם עם המגבלה צריכות להיות :יציבות ,מחויבות לקשר ולתהליך ,צריך שיכירו ויכבדו
את האדם ואת בחירותיו כדי שיוכלו לעזור לו לנהל את חייו .למרות ידיעה זאת ,אנשי
המקצוע לעיתים ,מסיבות שונות ,אינם מאמינים שחשוב להביא בחשבון ולכבד את דעות
האדם עצמו ).(Roe, Weishut, Jaglon, Rabinowitz, 2002

המצב היום עדיין מעיד על הזרות בין מטפלים לבין מטופלים .לא מלמדים די את אנשי
המקצוע ,ואנשים מפחדים לצאת מהגבולות המקצועיים שלהם .הם עוסקים בעיקר
בתאוריות .הם לא נותנים ִמספרי טלפונים אישיים .וזאת יחד עם ההבנה בחשיבות הקשר,
פעמים רבות הקשר הוא התחום הנפגע ביותר ברמה של מדיניות :מצמצמים זמני פגישות,
ממלאים טפסים ,עומס רב ,כמות רבה של מטופלים ,אין זמן ואפשרות להכיר את האנשים.
בעיה נוספת היא שלמעלה מ–  50%מהאנשים עם מוגבלות נפשית שיכולים להשתמש בעזרה
אינם משתמשים בה )Eklund, Argentzell, Bejerholm, Tjörnstrand, & Brunt,
 .(2017יש הרבה סיבות לכך :חוסר נגישות וחוסר ידע של הזכויות והאפשרויות ,בירוקרטיות
מכבידות ,סטיגמה ותחושה של ניכור עם המטפלים וחוסר אכפתיות ,הבדלי תרבות ,פערים
בניסיון ואי–מתן כבוד.
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כאוהבי ספורים החלטנו להתחיל בהם  -סיפורים של קשר שבעזרתם נפתחה דלת

הילל הזקן
מקורות הסיפור :תלמוד בבלי ,מסכת יומא ,דף לה עמוד ב
וּמ ְ ׂש ּ ַת ֵּכר ִּב ְט ַר ּ ָפ ִעיק.
עוֹשה ִ
ָא ְמרוּ ָעלָ יו ַעל ִה ּ ֵלל ַה ָז ֵּקןֶ ׁ ,ש ְּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָהיָ ה ֶ ׂ
שׁוֹמר ֵּבית ַה ּ ִמ ְד ָרשׁ וְ ֶח ְציוֹ לְ ַפ ְרנָ ָסתוֹ וּלְ ַפ ְרנָ ַסת ַאנְ ׁ ֵשי ֵּביתוֹ.
נוֹתן לְ ֵ
ֶח ְציוֹ ָהיָ ה ֵ
שׁוֹמר ֵּבית ַה ּ ִמ ְד ָרשׁ לִ ָּכנֵ ס;
ּ ַפ ַעם ַא ַחת לֹא ָמ ָצא לְ ִה ְ ׂש ּ ַת ֵּכר וְ לֹא ִה ִנּיחוֹ ֵ
ָעלָ ה וְ נִ ְתלָ ה וְ יָ ׁ ַשב ַעל ּ ִפי ֲא ֻר ָּבהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַמע ִ ּד ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים ִמ ּ ִפי ׁ ְש ַמ ְעיָ ה וְ ַא ְב ַטלְ יוֹן.
קוּפת ֵט ֵבת ָהיְ ָתה ,וְ יָ ַרד ָעלָ יו ׁ ֶשלֶ ג ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם.
ָא ְמרוּ :אוֹתוֹ ַהיּוֹם ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ָהיָ הְ ,
וּת ַ
ְּכ ׁ ֶש ָעלָ ה ַעמּוּד ַה ַּׁש ַחר ָא ַמר לוֹ ׁ ְש ַמ ְעיָ ה לְ ַא ְב ַטלְ יוֹן:
ַא ְב ַטלְ יוֹן ָא ִחיְּ ,בכָ ל יוֹם ַה ַּביִ ת ֵמ ִאיר וְ ַהיּוֹם ָא ֵפלֶ ׁ ,ש ּ ָמא יוֹם ְמ ֻע ָּנן הוּא?
יהם וְ ָראוּ ְ ּדמוּת ָא ָדם ָּב ֲא ֻר ָּבה.
ֵה ִציצוּ ֵעינֵ ֶ
וּמ ְצאוּ ָעלָ יו רוּם ׁ ְשלֹש ַאמּוֹת ׁ ֶשלֶ ג.
ָעלוּ ָ
דוּרה.
הוֹשיבוּהוּ ְּכנֶ גֶ ד ַה ּ ְמ ָ
ּ ְפ ָרקוּהוּ וְ ִה ְר ִחיצוּהוּ וְ ָסכוּהוּ וְ ׁ ִ
ָא ְמרוָּ :ראוּי זֶ ה לְ ַח ּ ֵלל ָעלָ יו ֶאת ַה ַּׁש ָּבת.

רבי עקיבא
בוּע ׁ ֶשהוּא
בוּעָ .ר ֲא ָתה ָר ֵחל ִּבתּוֹ ׁ ֶשל ַּכלְ ָּבא ָ ׂש ַ
רוֹעה ֶאת צֹאנוֹ ׁ ֶשל ַּכלְ ָּבא ָ ׂש ַ
ר' ֲע ִק ָיבא ֶ
וּמ ֻע ּ ֶלה,
נוּע ְ
ָצ ַ
ָא ְמ ָרה לוִֹ :אם ֶא ְת ַק ֵ ּדשׁ לְ ָך ּ ֵתלֵ ְך לְ ֵבית ַה ּ ִמ ְד ָרשׁ?
יאהּ ִמ ֵּביתוֹ וְ ִה ִ ּד ָירהּ ֲהנָ ָאה
הוֹצ ָ
בוּע וְ ִ
ָא ַמר לָ הֵּ :הן .נִ ְת ַק ְ ּד ׁ ָשה לוֹ ְּב ִצנְ ָעאָ ׁ .ש ַמע ַּכלְ ָּבא ָ ׂש ַ
ִמ ָּכל נְ כָ ָסיו.
ָהלְ כָ ה וְ נִ ֵּ ׂשאת לְ ַר' ֲע ִק ָיבא.
ְ
יהָ .א ַמר לָ הִּ :אלְ ָמלֵ י ָהיָ ה
רוֹת ָ
תּוֹך ַ ׂש ֲע ֶ
מ
ִ
ן
ב
ֶ
ת
ֶ
ּ
ט
ק
ּ
ֵ
לַ
מ
ְ
ה
יָ
ה
ָ
ן,
ב
ֵ
ּ
ת
ְ
מ
ַ
ב
ְ
ּ
ים
נִ
ש
ֵ
יְ
יוּ
ה
ָ
ף
ֹר
ֶ
ח
ִּבימוֹת ַה
ׁ
רוּשלַ יִ ם ׁ ֶשל זָ ָהבָּ .בא ֵאלִ ָ ּיהוּ וְ נִ ְד ָמה לָ ֶהם ְּכ ֶבן ָא ָדם וְ ָק ָרא ַעל ַה ּ ֶפ ַתח
נוֹתן לָ ְך יְ ׁ ָ
יתי ֵ
ְּביָ ִדי ָהיִ ִ
וְ ָא ַמר לָ ֶהםְ ּ :תנוּ לִ י ְק ָצת ּ ֶת ֶבןֶ ׁ ,ש ִא ׁ ְש ּ ִתי יָ לְ ָדה וְ ֵאין לִ י ְּב ָמה לְ ַה ׁ ְש ִּכ ָיבהָּ .א ַמר ַר' ֲע ִק ָיבא
לְ ִא ׁ ְשתּוְֹ :ר ִאי ָא ָדם זֶ הֶ ׁ ,ש ֲא ִפלּוּ ּ ֶת ֶבן ֵאין לוָֹ .א ְמ ָרה לוֹ :לֵ ְך וּלְ ַמד ְּב ֵבית ַה ּ ִמ ְד ָרשָׁ .הלַ ְך וְ יָ ׁ ַשב
הוֹש ַע.
יעזֶ ר וְ ַר' יְ ׁ ֻ
ׁ ְש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה ׁ ָשנָ ה ְּב ֵבית ַה ּ ִמ ְד ָרשׁ לִ ְפנֵ י ַר' ֱאלִ ֶ
לְ סוֹף ׁ ְש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה ׁ ָשנָ ה ָע ַמד וְ ָחזַ ר לְ ֵביתוֹ וְ ֵה ִביא ִעמּוֹ ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂשר ֶאלֶ ף ּ ַתלְ ִמ ִידים .יָ ְצאוּ
ַה ֹּכל לִ ְק ָראתוֹ.
ׁ ָש ְמ ָעה ִא ׁ ְשתּוֹ וְ יָ ְצ ָאה ַאף ִהיא לִ ְק ָראתוֹ.
רבי הילל ורבי עקיבא  -לשניהם נפתחה הדלת כשהיו בני  .40להילל הזקן נפתחה לו דלת
הרחמים על ידי ׁ ְש ַמ ְעיָ ה לְ ַא ְב ַטלְ יוֹן .פתיחת דלת זו הביאה אותו לדרגות גבוהות ביהדות
ולפיתוח גישה שבה מידת הרחמים כלפי כל אחד שולטת ,גישה שתפסה את המקום המרכזי
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הסיפור של מקס  -מתוך דבריו בכינוס )הכותב הראשון של המאמר(:

ביהדות.

רבי עקיבא שפתחה לו את הדלת אשתו רחל ,הביאה אותו להיהפך לידען גדול בתורה ,מוביל
תלמידים רבים .שניהם גם הפכו לבעלי משקל  -מחוקקי תקנות ומשפיעים על אוכלוסייה
גדולה.

פתיחת דלת באמצע החיים ,על ידי פרופ' סוזן ווגל .פתיחת הדלת הייתה בלתי צפויה
ומפתיעה .פרופ' ווגל באה מארצות הברית להרצות בקורס להכשרת מנהלים של מרכזי
תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה במכללה האקדמית בית ברל .קורס שאני ריכזתי.
שבועות שמעתי בצמא את מה שלמדה בקורס על אנשים עם ליקויי למידה ועל אנשים עם
הפרעת קשב .ואז נפגשנו ,דברנו עליי  -עליה .לפתע ,לראשונה בחיי ,חשפתי בפניה את
קשיי לאורך השנים ואת דרך התמודדותי ,חשפתי בפניה את עצמי ואת כל מה שהסתרתי
כל כך טוב לאורך שנים  -אני לקוית למידה ,ויש לי הפרעת קשב .שאלותיה והקשבתה
הביאו אותה למסקנה זו ואני ,שלאורך כל השנים ,חייתי באי–בהירות ,עם שאלות :מדוע
אני לא תופסת קריאה ,מדוע אני כותבת עם שגיאות כתיב אין סופיות ,מדוע אני לא תופסת
חשבון ואנגלית שלפתע קיבלו מענה .היא ,המומחית מארצות הברית ,אישרה את מה שלא
העזתי לחשוב עליו אפילו .אישרה את החבוי :את לקות הלמידה ואת הפרעת הקשב שלי.
ואז ,מילים אלה ִאפשרו לי להבין למה הגעתי לעולם הזה ,מה תפקידי ולמה יועדתי ,למה
אני משקיעה שעות בתלמידיי שיש להם קשיים ,למה אני מרגישה כל יום ששווה לי לקום

על פתיחת דלת מהירה –

"שתי פתיחות דלת היו לי :פתיחת דלת מהירה וזו שארכה זמן רב.

הסיפור של אורית )הכותבת השנייה של המאמר(:

זה שינה את כל החיים שלי .יכול להיות שלא הייתי עולה ארצה ,ולא הייתי פוגש את אשתי
לעתיד ,אם לא הייתי הולך לתנועת נוער אני לא יודע איפה הייתי היום .כל זה התחיל
מהיוזמה של הפסיכולוגית ששאלה במה אני יכולה לעזור".

אחרי שהסתיים תהליך האבחון ,והורי נפגשו עם הפסיכולוגית ,הוריי אפשרו לי לקחת חלק
בפעילות בתנועת הנוער .רטרוספקטיבי ,אני יכול להגיד לכם שהפסיכולוגית פתחה לי
הדלת .החיים שלי כנראה היו יכולים להיות מאוד אחרים.

אבל נזכרתי גם שאותה פסיכולוגית ,בפגישה האחרונה איתי ,פגישת סיכום אמרה' :מקס אני
הולכת להיפגש עם ההורים שלך עוד מעט ,הם מחכים בחוץ .האם יש לך מסר שהיית רוצה
להעביר דרכי?' סיפרתי לפסיכולוגית ,שזמן רב אני מנסה לשכנע אותם לאפשר לי להשתתף
בפעילות של תנועת נוער בסופי שבוע והם מסרבים .היה חשוב לי ללכת לתנועת הנוער כי
רציתי לחזק את הקשר החברתי שהיה מפותח אצלי.

האבחון היה חד–משמעי ובמידה רבה קטלני בעיני .נאמר לי שיש ליקוי למידה ובספק רב אם
אצליח לסיים לימודי בגרות .זאת היתה הבשורה...

"בהיותי בן  ,14הופניתי לאבחון אצל פסיכולוגית בהמלצה הצוות בבית הספר בו למדתי
בבלגיה .ברקע היו הרבה בעיות בלימודים שהתבטאו בעיקר בקושי רב בכתיבה ,שגיאות
כתיב ,ודברים נוספים.

אחד הבוגרים של מרכז התמיכה באקדמיה שמספר על המשמעות של פתיחת הדלת של המרכז
בשבילו:

" ...הכישלונות הגדולים מהמקום שאני בא ממנו כנראה השפיעו עליי ,ועד היום הם משפיעים.
חוויות של חוסר הצלחה ,חוויות שבמקום הכי אינטימי לא ידעו איך לתת את ההכוונה או כל
הזמן בדרך של ירידות' :אתה אפס'' ,אתה לא מוצלח'' ,לא יצא ממך כלום' .זהו ,כנראה שזה
יושב לך באיזשהו מקום וקשה מאוד להתנתק מזה ,למרות שאני כן התנתקתי .אבל באיזשהו
מקום קשה לי לבוא ולהגיד לעצמי 'וואי' ,כל הכבוד .אתה מצליח......אני תמיד הייתי אומר:
אני יכול להתמודד עם כל דבר ,אבל עם הלימודים אני לא יכול .ובמרכז התמיכה הלכו עם
כל הכוח .בסוף עזרו לי .לא משנה שזה עלה לי בהרבה עצבים ובכי וכעסים והכול ,אבל לא
ויתרו עליי ...זה מדהים כי אולי אם לא היה מרכז לא הייתי מאמין בעצמי מספיק ,ולא הייתי
מגיע לציונים שהגעתי ולהישגים שהגעתי...בהתחלה היה משבר .רציתי לעזוב .אז באתי
למנהלת המרכז ,אמרתי לה :נמאס לי .אני גם מהכדורגל לא נהנה ,גם פה ,אני לא ישן ,אני
לא זה .איזה חיים אלה? אני רציתי חיים יותר טובים מאלה .אני מצאתי את עצמי עד שתיים
בלילה ער .למי יש כוח ,לא? אז היא אמרה לי :אתה רוצה לחזור לאן שבאת? ...המרכז ,כן,
שנתן לי כוח מאוד–מאוד גדול וחזק ,ועד היום אני מתייעץ עם האנשים במרכז גם בהחלטות
כאלה ואחרות .למרכז יש השפעה מאוד–מאוד גדולה .אהה ,יש לי מטרה אחת  -להיות
מנכ"ל .אני כן רוצה להתקדם ,זה כן ...הייתי רוצה להיות ,נגיד ,ראש אגף הנוער בחינוך,
משהו כזה .כן ,זה כן ...כן צריך מטרה ,צריך מטרה ,צריך לחלום ,לשאוף ...אני מפחד
מהצלחות ]אך גם[ אני נהנה מזה .אני אוהב את האנשים ]במרכז התמיכה[ ,ולבוא ולהגיד 'אני
אוהב' זה לא פשוט לי ...אני מאוד אוהב את המקום".

״ ...שעד היום האמינו בי כל כך ...הרעיון שמישהו מאמין בך כל כך חשוב ,כל כך חשוב....
כל פעם היו אומרים לי 'תואר שני' .ואני לא אמרתי כלום .הייתי מחייך .הייתי מסתלבט
עליהם בלב ,כאילו ' -מה תואר שני? איזה תואר שני? על מה הם מדברים בכלל?' ועד היום
לאחר שכבר יש לי תואר שני ...:מה עם תואר שלישי? ...מה עם לכתוב ספר?...מה עם ...וזה
חשוב .הם דוחפים אותי לדברים שאני אפילו לא מאמין בעצמי .זה לדעת שמישהו מאמין
בך ו ...זה נותן המון–המון–המון כוחות ,וכנראה שבאותה תקופה ידעתי שיש לי איזה גב ,גב
מסוים .גם היה איזה שנה שהייתי מייעץ לסטודנטים שרצו להיכנס ,אבל היו להם דילמות,
אז הייתי מייעץ להם למה כן להיכנס למרכז התמיכה ,כמה זה חשוב וכמה זה יעזור להם."...

גם ציטוט זה מראה לא רק על הדלת שנפתחה ,אלא גם על מה קרה אח"כ בעקבות פתיחת
הדלת .איך הוא התחיל לפתוח דלתות לאחרים בזכות אותו כוח שהועבר לו על ידי פותחי
הדלת שלו.
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בשבילם בבוקר".

"וסיפור נוסף על פתיחת דלת מתמשכת הוא סיפור הקשר שלי עם ד"ר שושן ברוש .הינה
דבריי" :הייתי מורה בחטיבת הביניים .למדתיִ :ספרות ,מקרא ,תורה שבעל פה והבעה.
הרגשתי שאני צריכה עזרה בהוראת ההבעה בשבילי ובשביל תלמידי .מעט מאוד סדנאות
היו באותה תקופה בנושא זה למורים .הגעתי להשתלמות באוניברסיטה הפתוחה שניתנה
על ידי שושן ברוש .שתיתי בצמא את התוכן ודרכי ההוראה שלה בהשתלמות .לקראת סוף
ההשתלמות ,ביקשתי שתכתוב חומרי למידה לתלמידים בחטיבה .ואז אמרה לי בבקשה ,בואי
נכתוב יחד .באתי מייד .עבדתי איתה  7שנים עם עוד שתי מורות ועזרנו בכתיבה של  3ספרים
שנכתבו בהבעה לחטיבת ביניים במסגרת מט"ח .שנים אלה ,שבהן הייתי צמודה למקצוענית,
בהן ספגתי ,חשבתי ,למדתי ,יצרתי ,התנסיתי בעצמי ועם תלמיד כיתתי ,היו בשבילי חוויה
שחווים פעם בחיים .התנסויות אלה הפכו אותי ,שכל כך התקשיתי בכתיבה ,על רקע לקות
הלמידה שלי ,למקצוענית .מאז מבחינה מקצועית שני נושאים שזורים לאורך כל חיי :ליקויי
למידה וכתיבה .אלה משולבים בחיי ובעבודתי .השילוב היה גם במסגרת עבודת הדוקטורט
שלי שנכתבה על סטודנטים עם ליקויי למידה ועם הפרעת קשב במכללה האקדמית תל חי,
ויצא בספר בהוצאת מכון מופ"ת.

פעמים רבות אני שואלת את עצמי מה גרם לי להתחיל לספר את הסיפור שלי כמה אומץ זה
דרש ממני ובהתחלה הרגשתי איבוד שליטה ,ובעיקר ירידה באיכות המקצועית שלי".

הינה הסיפור של אהוד:

"...כשהייתי סטודנט בתואר  .B.Edב'בית ברל' ולמדתי קורס פילוסופיה של החינוך ,זה היה
קורס קשה עם הרבה חומר תאורטי שיש לנתחו .היו בקורס  12סטודנטים ,ומתוכם שמונה
היו עם ליקויי למידה .שמונה הסטודנטים הללו נכשלו במבחן בסופו של הקורס .אני זוכר
שבאנו למרכז ,ישבנו כולנו ולימדנו אחד את השני .ישבנו בלילה עם מנהלת המרכז .אני
זוכר שהיא פתחה לנו את בניין דקל ולימדה אותנו שעות .היה בה ניצוץ בעיניים וביטחון
שנצליח למרות שהכל נראה קשה .ידעה להגיד מילה טובה .אמרה לנו  -תסתכלו במראה -
אין כמוכם .זו האישה שפתחה לי את הדלת לאורך שנים .זוהי 'מורי ורבי' .הייתה בה נחישות
ונחרצות ,אהבה וחום של אימהות ,היא עטפה אותנו יחד עם זה שהיא לא הייתה מוכנה
לוותר על אף אחד .היום אני אלוף בטקסטים של פילוסופיה .מה שלמדתי במרכז התמיכה,
בסוף זה עובד הלאה .בסוף סוגרים מעגל ומעבירים זאת לסטודנטים החדשים כל שנה".

הרי הסיפור של שירה:

"זו שפתחה לי את הדלת  -היא הכוכב שלי .כשנכנסתי לבית הספר ,למערכת החינוך
הפורמאלית ,היא ,המערכת ,לא ידעה להתמודד איתי .כל הזמן הוציאו אותי החוצה .חטפתי
כל הזמן מכות מהגדולים ובכיתי .החזירו אותי לכיתה ,שוב זרקו אותי החוצה ,שוב חטפתי...

התחלתי ללמוד אצל מורה פרטית 3 ,פעמים בשבוע ,תמיד לפני פעולה בצופים .המורה
עבדה איתי בעזרת בלונים מתפוצצים ,דרך קפיצות במעלה ובמורד המדרגות .עבדנו בפנים
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ובחוץ ,צבענו ,השחלנו חרוזים .תמיד היה לה מיץ פטל על השולחן והכי עזר לי הכלבה
הענקית שלה ,עם הנמשים על הלשון .הכלבה הייתה נכנסת תמיד מתחת לשולחן וברגעי
תסכול ,ליטפתי אותה והמשכתי הלאה .מילדה שאמרו לה כל הזמן שלא תצליח ,קיבלתי
מורה שאמרה לי  -את תשברי שיניים אבל תצליחי 5 .שנים המאבחנת קראה להורים ואמרה
להם שכנראה עם המורה הזו זה לא ילך ,אין התקדמות וצריך להשלים עם זה שיש אנשים
שאינם מצליחים .אך טל ,לא ויתרה עליי והמשיכה על אף דבריה של המאבחנת .היא למדה
אותי בסתר כמה חודשים בלי ליידע את המאבחנת ששידכה בינינו .הגעתי אחרי כמה
חודשים נוספים למאבחנת ,והיא ראתה שפתאום אני יודעת לקרוא ברמה בסיסית .מאז נוצר
במשפחה משפט שהולך איתי שנים :אם הצלחת ללמוד לקרוא ,תצליחי בכל דבר .היא ,אותה
מורה ,הייתה המלאך השומר שלי :טלי והכלבה 'טשי' .המילה 'טשי' באינדיאנית זו אהבה.
זו הייתה הסביבה המוגנת שלי".
למה החלטנו לאסוף סיפורים ולכתוב את הפרק הזה?
אנו מאמינים ויודעים שהקשר בתוך התהליך או המפגש הוא שעושה את השינוי ואת
פריצת דרך .למרות זאת ,אנחנו שומעים מאנשים רבים שאיתם אנחנו באים במגע ,מצרכנים
וממשפחות ,שהמצב היום בתחום המדיניות ,ההוראה והטיפול הוא לא כזה .חוליית הקשר
לעיתים קרובות מדיי נשחקת ונפגעת.
מה למדנו על עקרונות הקשר המיוחד הזה ,הפותח דלתות?
בעבודת החינוך והשיקום יש סוגים שונים של קשר :קשר חד–פעמי ,קשר ידוע לשני הצדדים,
וכזה שאינו ידוע לפחות לאחד מהם ,קשר שאתה מגלה או מגיע לתודעה על משמעותו
בדיעבד ,קשר מתמשך .הקשר יכול להיות מורכב ממפגש עם אדם אחד או מכמה מפגשים
עם כמה אנשים ,קשר פרטני או קשר קבוצתי.
אנחנו יודעים שבקשר חשוב שיהיה שילוב בין שלושה סוגים :ידע מניסיון ,שלמרות שלא
קל לחשוף אותו ואינו מובן מאליו ,הוא חשוב ביותר; ידע תאורטי או אקדמי מבוסס על
מחקר; וידע מהתנסות ומפרקטיקה .אנחנו יודעים שבקשר ממשי אנו חשים את היכולת של
שני הצדדים ,הנעזר והעוזר ,לגעת בכאב ,את היכולת להיות במצב של לא לדעת )פרנצ'
וסימפסון  .(1996עם זאת ,יש לתת כל הזמן תחושה של אכפתיות ,מחויבות ,שייכות ,ביטחון,
תמיכה ושיתוף.
מחקרים רבים מעידים שקשר ממשי משולב עם יכולת המטפל לצאת מהגבולות ,להיות
גמיש בזמן ובמקום ,בדרכי התקשורת ושלא להיות מרוחק וסטרילי )רוזנפלד .(2017 ,פרופ'
יונה רוזנפלד מתאר את חווייתו עם סיום הלימודים ותחילת העבודה .רק כשהצליח לוותר
על התאוריה ועל הדיאגנוזות ולשאול את האדם מולו מה מטרידו ,מה קשה לו ,מה הוא
רוצה ,רק אז הצליח להקשיב לשני ולכבד את ניסיונו האישי כידע בעל משקל.
אנשים מספרים על האנשים הבודדים שפגשו בדרך והצליחו לראות את הבלתי נראה ,להאמין
ביכולתם להשתנות .הם מדגישים בסיפוריהם על מפגשים אלו את החשיבות ואת העוצמה
שבהם .אילאיל צין מספרת שבלימודיה בתואר השני התאשפזה והייתה במצב קשה .יום אחד
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היא רואה מולה עמיתה שלה ללימודים שבאה לעשות סטאז' באותו בית חולים .אילאיל
נבהלה ולא ידעה איך להגיב .הסטודנטית ניגשה אליה ואמרה לה" :אילאיל ,את תראי ,אנחנו
עוד ניפגש במסדרונות האוניברסיטה" .אמירה כה פשוטה וכה רבת ערך .אילאיל מספרת
שלאורך כל האשפוז היא זכרה ונאחזה במשפט הזה )צין.(2004 ,

אנשים אלו מצליחים להשאיר את הדלת פתוחה תמיד ,גם כשהתהליך שהאדם עובר
איננו לינארי ,ויש בו עליות ומורדות .אלה לא מפחדים להישאר גם בקושי ,בהתלבטות.
הפסיכולוגית ששאלה את מקס ,בסוף האבחון במה היא יכולה לעזור לו ,ויתרה על מרכיב
השליטה שלה כמטפלת ,את הפטרונות .היא בעצם הפכה את מקס לשותף בקבלת ההחלטות
ביחס לחייו .התנהגות כזאת בקשר ,אנשים כאלו מלמדים את הנעזרים לפתור את הבעיות
בעצמם לנהל את עצמם בכוחות עצמם בשיתוף עם המטפלים )Karnieli–Miller, Taylor,
.(Inui, Ivy, & Frankel, 2011
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לאורך השנים נחשפו העובדים במרכזי התמיכה וביחידות השיקום להרבה סיפורים של
אנשים שנפגשו לאחר שנים של תסכול עם דמות שהאמינה בהם יותר משהם האמינו בעצמם;
מישהו שראה אותם מעבר למגבלה ,מעבר למחלה .הסיפורים הללו פעמים רבות נשארים
סמויים .ביום העיון שהתקיים ב–  13באפריל  ,2016סיפורים כאלה ,בעיקר ביחס לאנשים
עם ליקויי למידה והפרעות קשב נהפכו לגלויים .בעקבותיו נוצרה הבנה שכל אחד יכול
להיות פותח דלת ,יכול להיות משפיע על חייו של האחר .התחדדה הידיעה שגם פותח הדלת
וגם זה שהדלת נפתחה לו  -צריכים להיות קשובים ולתפוס את הרגע ,את הרגעים היקרים
שמזדמנים על הדרך .שזה שפתחו לו את הדלת ,בזמן ובמקום אחר ,פעמים רבות הוא שיפתח
את הדלת לאחרים ויעשה שינוי בחייהם.
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הכשרה והטמעה של התערבויות מקדמות
החלמה מבוססות ראיות בפרקטיקה
השיקומית
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התערבויות שיקומיות–טיפוליות
מקדמות–החלמה במערך שיקום בריאות
הנפש  -נתיבים במסע ההחלמה

חלק א  -מבט תאורטי

ורד בלוש–קליינמן ,פאולה גרבר אפשטיין ודיויד רועה

לַ ְדּ ָרכִ ים ֵאין ֵעינַ ייִ ם לִ ְראוֹת

יהן
ֶמה ָע ְמקוּ ֲחלוֹמוֹת הוֹלְ כֵ ֶ

אברהמ חלפי

הקדמה

משנות השבעים של המאה העשרים הולכת ומתפשטת בעולם מהפכה תפיסתית ומעשית
לגבי אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית )להלן  -מתמודדים או צרכנים( .בישראל קיבלה
מהפכה זו תנופה משנות התשעים והגיעה לנקודת מפנה עם חקיקת החוק לשיקום נכי נפש
בקהילה בשנת התש"ס– .2000מטרת החוק  -לפעול לשיקום נכי הנפש ולשלבם בקהילה כדי
לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים .החוק נועד
לאפשר לאנשים שיקום בתחומי הדיור ,התעסוקה ,ההשכלה ,החברה והפנאי )חוק שיקום נכי
נפש בקהילה ,תש"ס–.(2000

עיצוב המדיניות והפרקטיקה של תחום השיקום בבריאות הנפש במהלך השנים האחרונות
מושפעים מן החוק וממעטפת ערכית ותפיסתית ,המתבססת על גישת ההחלמה .גישה זו
הנחילה ידע ,ערכים ,מיומנויות ותפיסות המשתקפים בהמשגה ובתפיסת עולם זו ומתכתבים
עימה.

גישת ההחלמה רואה את האדם במרכז ואת יכולתו לזהות מטרות בעלות משמעות אישית,
להתקדם לעברן ולחיות חיים מספקים ,בעלי תקווה ותורמים לו ולסביבתו ,למרות המגבלות
שמציבה בפניו מחלתו .תפיסה זו עומדת בבסיס החשיבה והעשייה השיקומית ומנחה את
העבודה המקצועית במערך השיקום בבריאות הנפש ואת כיווני התפתחותה .בד–בבד גוברות
המעורבות והתרומה של המתמודדים עם מוגבלות נפשית ושל בני המשפחות בפיתוח יוזמות
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חדשות ובהשפעה על מדיניות השיקום .מעורבות זו באה מתוקף ההכרה בתרומתם הייחודית,
שמקורה בידע מניסיון ) (Experts by experienceשרכשו מעצם ההתמודדות שלהם או
של בן המשפחה עם המחלה.
מגמות אלה הניבו פיתוח מואץ ויישום של התערבויות שיקומיות–טיפוליות חדשות ,כדוגמת
התערבויות לניהול עצמי של המחלה ,התערבות לצמצום הסטיגמה העצמית ,התערבות
קוגניטיבית חברתית ועוד .התערבויות אלה מעבירים אותן אנשי מקצוע ,וחלקן מפעילים
צרכנים כנותני שירות .חלק מהתערבויות השיקומיות– טיפוליות הוכחו כיעילות )Mueser
 (& Roe, 2016ובעלות תרומה מובהקת בהשגת המטרות האישיות ותהליך ההחלמה של
המתמודדים עם מחלות נפש קשות.
למאמר שני חלקים :חלק א  -מבט תאורטי וחלק ב  -מבט מעשי .מטרת חלק א היא לחשוף
את הקורא למגוון התערבויות שיקומיות–טיפוליות ,המיושמות בתחום השיקום בבריאות
הנפש בישראל ,ובחלקן הקטן אף במערך הטיפול ,ולמגוון מודלים לשירותי שיקום וטיפול
בבריאות הנפש בקהילה .התערבויות אלה נועדו להעלות למודעות את קיומן ואת תועלתן
הפוטנציאלית לקידום תהליכי הטיפול ,השיקום וההחלמה של מתמודדים עם מחלות נפש
קשות .כמו כן ,יושם דגש בבחינת הסיבות להיעדר נגישות מספקת של צרכנים להתערבויות
השיקומיות–טיפוליות ויוצעו דרכי פעולה כיצד לגשר על הפער בין הידע ההולך ומצטבר
לבין היישום וההטמעה בשטח.
חלקו הראשון של הפרק ,יביא את זווית הראיה התיאורטית אשר הובילה לפיתוח התערבויות
שיקומיות–טיפוליות מקדמות–החלמה .בחלק זה נדוּן ברעיונות המנחים טיפול במחלות
נפש חמורות ,בהתערבויות מבוססות–ראיות ובאתגר היישום וההטמעה של התערבויות
מקדמות–החלמה .חלק ב עוסק בהתערבויות ,נביא בו את נקודת הראוּת המעשית ונציג
סקירה מקיפה של ההתערבויות השיקומיות–טיפוליות ,שירותי שיקום וטיפול והתערבויות
ייעודיות לאוכלוסיות ייחודיות.

התפתחויות בתחום פיתוח ,יישום והטמעה של התערבויות שיקומיות–טיפוליות מקדמות–
החלמה
החוק לשיקום נכי נפש בקהילה נועד כאמור לאפשר לאנשים לקבל שירותי שיקום בתחומי
הדיור ,התעסוקה ,ההשכלה ,החברה והפנאי )חוק השיקום ,התש"ס– .(2000הזכאות לשירותים
אלה היא חלק מתוכנית שיקומית אישית ,אשר נבנית עם האדם עם המגבלה הנפשית.
האזורית קובעת את זכאות הפונה ומחליטה עימו על התוכנית המתאימה
וועדת השיקום ֲ
לו .השירותים שוועדת השיקום רשאית לקבוע לגביהם תוכנית שיקום מפורטים במדויק
בתוספת לחוק השיקום וקרויים "סל שיקום" )חוק השיקום ,התש"ס– .(2000שירותים אלה
אמורים לסייע לאדם להשתלב בקהילה בתחומי החיים באופן נורמטיבי ובמידה מיטבית.
תוכנית השיקום האישית ,הנבנית עם המתמודד  -מטרתה לסייע בפיתוח מיומנויות,
בהתמודדות עם המחלה ובניהולה העצמי ,בגילוי השאיפות ומאוויי האדם ,בהעלאת דימויו
העצמי ומסוגלותו העצמית .כמו כן ,היא מסייעת לצמצם את תפיסת הסטיגמה העצמית
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שלו ,בהכרת הקהילה את מורכבותה ואת האפשרויות השונות הגלומות בה ,בעמידה מול
גורמים בקהילה ובלמידת הנושאים הרלוונטיים לקדם את השתלבותו בה ,כשהוא שומר על
איכות חיים מיטבית.

אומנם החוק מגדיר מערך בסיסי של שירותי שיקום ,אך אינו מגדיר קריטריונים לבחירת
שיטת התערבות מסוימת מתוך רשימת התערבויות .כמו כן ,אין אמות מידה וקווים מנחים
רשמיים להערכת יתרונות השיטות עצמן ,אופן יישומן ומידת יעילותן )רועה ועמיתיו.(2006 ,

קדומות ולהיעדר שוויון הזדמנויות ).(Thornicroft, 2009
בטרם ניכנס לעובי הקורה של תחום הטיפול במחלת הסכיזופרניה וההתערבויות השיקומיות–
טיפוליות מקדמות–ההחלמה שפותחו ,חשוב להדגיש כי ההפרעה והניסיונות לטפל בה
מתרחשים בתוך הקשר חברתי ,שהשפעתו על הצלחת הטיפול משפיעה ביותר .לפיכך,
השפעת טיפולים נפוצים ,המתמקדים בהפחתת סימפטומים ,לימוד מיומנויות לשיפור
התפקוד או מתן תמיכות סביבתיות  -מוגבלים בשל הסטיגמה החברתית והסטיגמה העצמית.
סטיגמות אלה מפחיתות את הנגישות להזדמנויות עבור אנשים המתמודדים עם מגבלה
נפשית להפוך לאזרחים מן המניין ולבעלי תפקידים מוערכים חברתית בתוך קהילתם ,מתוך
יכולת בחירה מקסימלית.

מודלים רעיוניים המנחים טיפול במחלות נפש חמורות

פרק זה נפתח בסקירה של היקף מחלות הנפש ושכיחותן ושל מודלים רעיוניים ,המנחים
טיפול ושיקום במחלות נפש חמורות.

מחלות נפש ונכות נפשית  -היקף ושכיחות

בפרק זה נסקור מודלים רעיוניים ,המנחים טיפול במחלות נפש חמורות ,נתאר התערבויות
שיקומיות–טיפוליות מקדמות–החלמה ,מוכחות ראיות ,והתערבויות ושירותי שיקום וטיפול
מבטיחים ,בעלי רמות שונות של תמיכה מחקרית ,העומדים לרשותם של המתמודדים עם
מגבלה נפשית בארה"ב ובישראל .כמו כן ,נציג טיפולים מיוחדים לאוכלוסיות ייחודיות
ולסיום יידון אתגר היישום וההטמעה של התערבויות מקדמות–החלמה ואתגרים לעתיד.

שתי מסגרות רעיוניות מרכזיות משמשות התוויה לטיפול במחלת הסכיזופרניה ומחלות נפש
חמורות אחרות :מודל לחץ פגיעות ומודל ההחלמה .מודלים אלה שמים דגש במרכזיות
האדם בניהול מחלתו ובתהליך החלמתו ,תוך מתן תשומת לב למשאבים פנימיים וחיצוניים
שעשויים לתמוך בתהליך זה .כל אחד מהמודלים מתואר בקצרה להלן.

מודל לחץ פגיעות
טבעה האפיזודי של מחלת הסכיזופרניה טבע חותמו על מוקד המחקר הקליני ,שמטרתו
להבין את הגורמים שעשויים להשפיע על מהלך המחלה  -התפרצות והחרפה .מודל
לחץ–פגיעות פותח במטרה לשלב בין מקורות הידע בדבר ההשפעה של גורמים ביולוגיים
וחברתיים–סביבתיים על אשפוזים חוזרים לכל מסגרת תאורטית מגובשת ,שיכולה לשמש
מדריך ,הן במחקר והן בטיפול )Nuechterlein & Dawson, 1984; Zubin & Spring,
.(1977

לאחרונה ,מודל לחץ–פגיעות הורחב ושילב את נקודת המבט של תפיסת ההחלמה ,כמודגם
באיור  .(;Gingerich & Mueser, 2011) 1מושג ההחלמה נוסף למודל ומתייחס ליכולת
האדם להתנהל בתפקיד מוערך חברתית ,בתפקוד חברתי ,בחיים עצמאיים וברווחה .כישורי
ניהול של תהליך ההחלמה אף הם נוספו למודל ,ואלה מוגדרים במונחים של ידע על מחלת
הנפש ,מעורבות בקבלת החלטות משותפת סביב הטיפול ,תכנון מניעת הישנות המחלה
ומעורבות בהגדרת ובהשגת מטרות אישיות .שוער כי בכוחם של כישורי ניהול של תהליך

על פי מודל זה ,הגורם העיקרי למחלת הסכיזופרניה הוא פגיעות פסיכולוגית ,שנקבעה
בשלבים מוקדמים של החיים על ידי שילוב של גורמים ביולוגיים )לדוגמה ,גנטיקה טרום
לידה והשפעות סביב הלידה( ,ועשויה להיות מואצת במצבי לחץ .עם פרוץ המחלה ,גורמי
לחץ פסיכולוגיים )לדוגמה ,אירועי חיים קשים הניכרים ברמות גבוהות של קונפליקט,
כגון שוד או מוות של אדם אהוב( ,עלולים להחמיר את הפגיעות הביולוגית ,ואלה מאיצים
להתפרצות או להחרפה .עם זאת ,מיומנויות התמודדות ותמיכה חברתית עשויות להפחית
את ההשפעות של לחץ על פגיעות ביולוגית ולספק הגנה מפני התקפים חוזרים.

ארגון הבריאות העולמי דירג את מחלות הנפש במקום דומה למחלות לב ולמחלות ממאירות
מבחינת נטל התחלואה הכולל) ,(Global Burden of Diseaseוהן נמנות עם עשרת
הגורמים העיקריים המובילים לנכות בעולם ) Murray and Lopez, 1996בתוך אבירם
ואזארי  -ויזל ,בדו"ח טאוב  .(2015אחוז אחד עד שניים מהאוכלוסייה סובלת ממחלות
נפש קשות וממושכות ,הגורמות לירידה ניכרת בתפקוד ולמוגבלות קשה ,והמצריכות
טיפול מדי שנה )אבירם ,זילבר ,לרנר ופופר ;1998 ,אבירם ורוזן.(WHO, 2001; 2002 ,
אבירם ואזארי ויזל ) (2015מדגישים כי נוסף על אנשים שלקו במחלת נפש קשה וממושכת,
רבים באוכלוסייה סובלים מבעיות נפש הפוגעות בתפקודם ,בפרנסתם ובאיכות חייהם,
לרבות במשפחותיהם וברווחתן ,והמטילות מעמסה ניכרת על שירותי הבריאות ועל החברה
בכללותה .בישראל קבוצת נכי הנפש היא כשליש ממקבלי קצבאות הנכות ,והיא הקבוצה
הגדולה ביותר בקטגוריה זו )נתוני המוסד לביטוח לאומי  ,2014בתוך אבירם ואזארי  -ויזל,
בתוך דו"ח טאוב ,יולי  .(2015אבירם ואזארי ויזל ) (2015מציינים כי על פי אומדני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה לגודל האוכלוסייה בארץ ולגודל הממוצע של משק הבית בישראל,
ניתן להעריך כי מספרם של פגועי הנפש הקשים והממושכים ושל קרוביהם המטפלים בהם
הוא בין  350אלף ל– 400אלף איש.

נוסף על הנכות ועל המוגבלות החברתית הנובעת ממחלות הנפש ,רבים מפגועי הנפש
בכלל ,ואלו שאובחנו כמתמודדים עם מחלת הסכיזופרניה בפרט ,סובלים מסטיגמה ומהדרה
חברתית ,המונעות מהם הזדמנויות חיים ,כגון השגת עבודה או דירה ,ונגישות לטיפול יעיל.
מחקר ברחבי העולם מתעד את תופעת הסטיגמה הקשורה במחלת הנפש ,המובילה לדעות
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ההחלמה להפחית פגיעות פסיכולוגית ולשפר את ניהול הלחץ .כמו כן ,שוער כי כישורי
ניהול של תהליך ההחלמה עשויים להשפיע ישירות על תוצאות ההחלמה ,כדוגמת יכולת

ההתנהלות בתפקיד מוערך חברתית ויכולת ההתנהלות ביחסים חברתיים .לבסוף ,המודל
מכיר בחשיבותה של תמיכה חברתית ,לא רק ביחס להתמודדות עם מצבי לחץ ,אלא באופן
רחב יותר ,בסיוע לאנשים לשאוף להחלמה.

תפיסת ההחלמה

מקורותיה של תפיסת ההחלמה מצויים במעבר של אנשים הסובלים ממחלות נפש קשות
מהטיפול המוסדי אל הטיפול הקהילתי ) .(Johnson, 1990אלה באו לידי ביטוי בשינויים
משפטיים ,שמטרתם להגן על האנשים מטיפול פסיכיאטרי בכפייה ,למעט כאשר הם סכנה
לעצמם או לאחרים ) ,(Applebaum, 1994ובמתן המקום הראוי לקהילת בריאות הנפש
בהיותם במוקד הטיפול ,וביכולתם ליהנות זו הפעם הראשונה מחופש ,מעצמאות ומתמיכה
של האחד בחברו ) .(Davidson, 1999באותה עת גברו הקולות של מתמודדים ,שהחלו
להביע את חוסר שביעות רצונם מהטיפול ) (Chamberlin, 1978וסנגרו על זכויותיהם
כצרכנים ומקבלי שירות .האמירות המתנגדות הראשונות ,שהעלו אנשים המתמודדים עם
מחלת נפש ,הופנו נגד הנחות היסוד השגויות של אנשי בריאות הנפש ,שהמשיכו לאורך
קר ֵפּלִ ין .היא הניחה שמהלך מחלת הסכיזופרניה
מרבית המאה הקודמת לאמץ את פרספקטיבת ֶ
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מוביל להתדרדרות מתמשכת .אנשי בריאות הנפש הביעו חוסר אמונה ביחס ליכולת אנשים
המתמודדים עם המחלה לקבל אחריות על מחלתם ולהיות מעורבים בטיפולם האישי .דעות
ועמדות אלה ,שהעבירו מסר שהחלמה היא בגדר מהלך בלתי אפשרי ,הובילו לשבירת רוחם
ָ
של המתמודדים עם המגבלה הנפשית ושל בני משפחותיהם ) .(Deegan, 1988מלבד קולות
אלו ,הצטברו ראיות ועדויות שהראו שיעורים מובהקים של שיפור והחלמה סימפטומטית
ותפקודית) (Häfner & Der Heiden, 2008והפריכו את ההנחות בדבר מהלך מתמשך
ומתדרדר של מחלת הסכיזופרניה ) .(Zipursky et al., 2013בהדרגה גבר מספר אנשי
הטיפול בבריאות הנפש שהחלו להכווין להגדרה רחבה יותר ומאתגרת יותר להחלמה,
הגדרה שחרגה ממושגי הרפואה המסורתיים ,המדגישים הפוגה סימפטומטיתBellack) ,
 .(2006ההמשגה החדשה של תפיסת ההחלמה התמקדה בתהליך של למידה וצמיחה ,ביסוס
תחושה של זהות ,משמעות ומטרה חדשה ,למרות מחלת הנפש ועל אף התסמינים או הלקות
התפקודית המתמשכת שמציבה המחלה );Anthony, 1993; Roe & Davidson, 2005
.(Deegan, 1996; Roe, 2003; Slade, 2009
פועל יוצא של ההנחה המיוחסת לכרוניות של מחלת הסכיזופרניה הייתה האמונה שאנשים
המתמודדים עם המגבלה אינם מסוגלים לקבל החלטות משלהם על הטיפול ,והתוצאה מכך
היא שתהליכי קבלת החלטות היררכיים הובילו לעיתים קרובות לטיפול בכפייה )Blaska,
 .(1990; Carling, 1995; Munk–Jørgensen, 1999המסנגרים לשינוי הנחה מוטעית זו
טענו כי אנשים הסובלים ממחלות נפש קשות רוצים ומסוגלים לקבל החלטות חשובות על
חייהם ) .(President's New Freedom Commission on Mental Health, 2003על
כן יש לשתפם באופן פעיל בתכנון ובהגדרה של דרכי הטיפול ,לרבות במטרות שברצונם
להשיג ).(Adams et al., 2007; Segal et al., 1993
הרעיון של שירותים מכַ ווני החלמה הוצע במטרה לתאר טיפול בתחום בריאות הנפש,
המבוסס על תפיסת ההחלמה ,כפי שתוארה לעיל .שירותים מסוג זה מתמקדים באדם ולא
בהפרעה ,בשיתופו בתכנון הטיפול והמעקב ,תוך שמירה על עצמאותו בקבלת ההחלטות.
כמו כן ,שירותים אלה מבוססים על תפיסה שנועדה לשפר את תפקודו ואת בריאותו הכוללת
) .(Davidson, 2009; Farkas, 2007שירותים מכווני החלמה מכירים בזכות להגדרה
עצמית של האדם ורווחתו ).(Ryan Deci, 2000
שני המודלים הרעיוניים שהוצגו לעיל הם חלק מתהליך שינוי רחב בתחום השיקום והטיפול
באנשים המתמודדים עם מחלות נפש חמורות .שינויים אלה ,שהתרחשו בהשפעת תמורות
חברתיות ,פוליטיות וכלכליות ) ,(Slade, Adams, & O'Hagan, 2012הניבו פיתוח
מואץ ויישום של התערבויות שיקומיות טיפוליות חדשות ,שמטרתן לסייע למתמודדים עם
המגבלה הנפשית להשיג את מטרות השיקום האישיות ולקדם את תהליכי החלמתם.
אחת מההתפתחויות הללו היא תשומת הלב הגוברת להתערבויות מבוססות על ראיות )EBP
 (- Evidence Based Practicesומקדמות–החלמה בתחום השיקום בבריאות הנפש .שילוב
התערבויות אלה בשירותי השיקום הוא משימה מורכבת ,המעסיקה אנשי מקצוע בתחום.
בשנים האחרונות נעשה מאמץ לפתח מודלים יעילים ליישום ולהטמעה של התערבויות
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אלה.

בהמשך נתאר את מהותן של התערבויות מבוססות ראיות ונציג חלק מהמאמצים שנעשים
בתחום בריאות הנפש בארץ ,המאפיינים את התפתחות הפרקטיקה השיקומית בעשור
האחרון.

התערבויות מבוססות על ראיות )(EBP - Evidence Based Practices

בעשור האחרון גוברת המודעות לחשיבותם של התערבויות ושל שירותים ,שיעילותם הוכח
מחקרית ) .(EBP - Evidence Based Practicesהתערבויות אלה מבוססות על ראיות,
והן מוגדרות כהתערבויות שממצאי מחקר מבססים את היותן יעילות בקידום תוצאות רצויות
עבור האנשים הצורכים אותן ,ומהוות אבן יסוד בסיוע לשירותי השיקום להפוך להיות
שירותים מכווני החלמה )Drake, 2005; Mueser, Torrey, Lynde, Singer, & Drake,
.(2003

את המושג "רפואה מבוססת–ראיות" כבר הגדירה ב– 1990התנועה לרפואה מבוססת–ראיות
בתחום הרפואה הכללית .תנועה זו השפיעה בו–זמנית על התפתחות המושג ועל הרחבתו
גם לתחום בריאות הנפש ).(Drake, Torrey, & McHugo, 2003; Sackett et al., 1997

בסוף שנות ה– 90נוסד בארה"ב "הפרויקט הלאומי ליישום National) "EBP
 (implementation evidence based practices projectמתוך כוונה לצמצם את הפער
שבין הוכחות ביחס ליעילות התערבויות לבין מידת יישומן בפרקטיקה .פרויקט זה הוא פועל
יוצא של מסקנות מחקר ה–Lehman et al., 1998; McHugo et al., 2007;) PORT
 ,(Mueser et al., 2003; Rapp et al., 2008שהראה כי רק לשיעור קטן יחסית ממי ,שהיו
יכולים להיעזר בהתערבויות יעילות ,יש נגישות ֲאליהן .מטרת הפרויקט הלאומי ליישום
 EBPבארה"ב הייתה להבטיח נגישות של לקוחות ובני משפחה להתערבויות המבוססות על
ראיות; לסייע לאנשי מקצוע לשלב  ;EBPלפתח מיומנויות למתן שירותים יעילים במערך
שירותי בריאות הנפש; ולסייע לדרג הניהולי לבנות את התשתית ואת התמיכות לשילוב
ההתערבויות  -הכול תוך זיהוי גורמים המסייעים ומעקבים את תהליך היישום )& Azrin
.(Goldman, 2005

במאמר עדכני הגדירו בונד ושותפיו ) (Bond et al., 2010תשעה גורמים המאפיינים
התערבויות מוכחות ראיות .1 :התערבות המוגדרת היטב;  .2התערבות המשפיעה על מטרותיו
של המתמודד;  .3התערבות בעלת השפעות חברתיות רחבות ,כלומר בעלת ערך מוסף
לחברה ככלל;  .4התערבות שיעילותה נבחנה מחקרית ,באמצעות מערכי מחקר מבוקרים,
שנערכו בשיטות שונות ובעולם האמיתי ,המאפשרים רפליקציה עם קבוצות מחקר למיניהן,
בעלי מדגמים גדולים ,ואשר ממצאיהם נמצאו עקיבים עם מחקרים אחרים לאורך זמן; .5
התערבות שיש בה מינימום תופעות לוואי שליליות )התערבות שהיא סגרגטיבית( .לדוגמה,
תוכנית היום ) (Day treatment programsנחשבת כבעלת תופעות לוואי שליליות כי
היא גורמת לסגרגציה של המתמודדים ומחזקת את צורכם להסתייע באנשי מקצוע לאורך
זמן כדי לתפקד;  .6התערבות בעלת ַמדדי תוצאה ארוכי טווח )מובילים לשינוי וליציבות
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ומפחיתים תלות במערכת(  .7התערבות בעלת עלות–תועלת טובה;  .8התערבות ישימה; .9
התערבות שאפשר לאמצה במגוון קבוצות של צרכני שירותים ).(Bond et al., 2010
בהמשך לאמור ,מדובר בהתערבויות בעלות סטנדרטים ברורים ,המלוות במדריך עבודה
) ,(Manualניתנות להעברה ) (Replicableבאמצעות הכשרות מובנות ובעלות סולם
נאמנות ) (Fidelity Scalesהבודק את איכות יישומן בשטח ,תוך שמירה על מרכיבי הליבה
של התערבות המיושמת ).(Drake, 2005
חשוב לציין כי על פי מיוזר ) (Mueser, 2012התערבות המבוססת על ראיות היא "טכנולוגיה"
בלבד ,למעט אם היא מתבססת על ערכי תפיסת ההחלמה ) .(Mueser, 2012במקרה זה
בכוחה של ההתערבות להפוך לכלי בעל השפעה ועוצמה בקידום מטרות ותהליכי החלמה
אישיים וממשיים של המתמודד ,ורק אז ניתן להגדירה כהתערבות "מקדמת–החלמה".
צמיחתו ותנופתו של המודל  -מקורן בשינויים שחלו במערכת הבריאות הכללית לגבי שיתוף
המטופל במידע על מחלתו ,מידע המבוסס על הוכחות מדעיות לגבי יעילות הטיפולים
הניתנים ) .(Cutler, Bevilacqua, &; Drake, 2005; Drake et al., 2003כמו כן הגישה
קיבלה את תמיכתה הנחרצת של הוועדה הלאומית לבריאות הנפש )The President's
 (New Freedom Commission on Mental Healthכחלק מהקריאה לשינוי במערכת
בריאות הנפש ,תוך אימוץ חזון ההחלמה כיעד לגיטימי ומרכזי בטיפול ,ותוך שימת דגש
באחריות המערכת להגיש שירותים איכותיים המבוססים על ראיות מדעיות )& Karlin
 .(Cross, 2014; Mueser et al.,2006זאת ועוד ,המודל של התערבויות מבוססות–ראיות
הולם את חזון ההחלמה מפני שהוא עוסק בזכותם של מתמודדים ובני משפחותיהם לקבל
טיפול ושיקום שיקדם את היעדים האישיים ,תוך קידום בתהליך ההחלמה האישי שלהם,
ולא רק משמר את האיזון הקיים );Anthony, Rogers, & Farkas, 2003; Mueser, 2012
.(Mueser et al., 2003
ההסתמכות על התערבויות מבוססות–ראיות מסייעת למערכות בריאות הנפש בכלל,
ולמערכת השיקום ,בפרט ,להתקדם ממודל פטרוני ,הבוחר והמיישם התערבויות ללא
קריטריונים מוגדרים וללא בדיקת יעילותן ,למודל המדגיש שקיפות בבחירת ההתערבויות
ובדיקה תמידית של יישומן ויעילותן .כמו כן ,קיימת שאיפה לצמצם את הפער הקיים בין
הידע לגבי יעילות התערבויות לבין ההתערבויות בשטח ולממש את זכות המתמודדים לקבל
מידע אמין על אודות תוצאות ההתערבויות המוצעות )רועה ושות'Drake, 2005;;2007 ,
.( Lehman et al., 1998
"הפרויקט הלאומי ליישום  "EBPהיה אבן דרך ונקודת ציון לפיתוח וליישום של חמש
התערבויות שהוכרו כמוכחות ראיות ויושמו בכמה מדינות ,משנבחנה יעילותן של כמה
התערבויות נוספות שקיבלו דרגות שונות של תמיכה מחקרית.
למרות ההוכחות הנרחבות ביחס ליעילותן של מגוון התערבויות בתחום בריאות הנפש ,ועל
אף המודעות הגוברת של המערכות לגבי חשיבות הידע מוכח–הראיות  -יש פער בין ראיות
אלה והידע שנצבר מבחינה מחקרית לבין העשייה בשטח  -מרבית השירותים אינם מעניקים
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ללקוחותיהם התערבויות שהוכחו כיעילות .כמו כן ,יש חוסר ידע מספק בנוגע לנושא בקרב
אנשי המקצוע בתחום השיקום בבריאות הנפש וכן בקרב המתמודדים ובני משפחותיהם
)Drake et al., 2001; Drake & Essock, 2009; McHugo et al., 2007; Roe et al,
.(2007

התערבויות מוכחות–ראיות  -תמונת המצב בצפון אמריקה

בצפון אמריקה נעשים מאמצים גדולים כדי לעודד יישום של התערבויות מבוססות–ראיות,
ובמדינות רבות אימצו מדיניות ברורה של תמריצים ומשאבים כדי להגביר את היישום
ואת ההטמעה .קיימת שונות בכמות ובאיכות של המחקר שתומך ביעילותן של התערבויות
שונות .להלן דוגמאות להתערבויות בתחום השיקום הפסיכיאטרי ,שנמצאו בהן ראיות
רבות ואיכותיות ביחס ליעילותן ,ויש הסכמה שניתן לכנותן "התערבויות מבוססות–ראיות"
) :(Evidence basedטיפול התנהגותי קוגניטיבי בפסיכוזה ,אימון למיומנויות חברתיות,
שיקום קוגניטיבי ,תעסוקה נתמכת ) ,(supported employmentטיפול אינטגרטיבי
בתחלואה כפולה ) ,(integrated dual diagnosis treatmentניהול מחלה והחלמה
) ,(Illness management and Recoveryטיפול משפחתי פסיכו–חינוכי )family
 (psycho educationוטיפול קהילתי אסרטיבי )ACT– assertive community
Drake et al., 2009; Mc Hugo et al., 2007; Rapp et al., 2008; Rapp,) (treatment
 .(Goscha, & Carlson, 2010; Salyers et al., 2009עבור כל אחת מהן פותחו מדריכי
עבודה ) .(manualsבתהליך פיתוח מדריכי העבודה )למעט טיפול התנהגותי קוגניטיבי
בפסיכוזה( השתתפו צוותים בעלי עניין ,כולל צרכנים ,בני משפחה ,חוקרים ,קלינאים וקובעי
מדיניות ,ואת אלה סקרו צוותים רב–מקצועיים ממדינות שונות .כל מדריך עבודה שפותח
כולל חומרי ייעוץ ,הדרכה ומשאבים וגם המלצות ליישום וסולם נאמנות )(fidelity scale
)מידת ההלימה בין ההתערבות לבין האלמנטים המגדירים את הפרקטיקה בשירות(.

התערבויות מוכחות–ראיות  -תמונת המצב בארץ

חוק שיקום נכי הנפש בקהילה )התש"ס– (2000פירט מערך בסיסי של שירותים שיסופקו
לאנשים עומדים בקריטריונים להתאמה לחוק .שירותי השיקום וההתערבויות המפורטות בחוק
שיקום נכי נפש בקהילה נבחרו ,ככל הנראה ,על בסיס הניסיון השיקומי ,המקצועי והאישי
באותה העת ,מתוך מגוון שיטות שפותחו בקורותיו הקצרים של תחום השיקום הפסיכיאטרי
בישראל .החקיקה אינה מגדירה קריטריונים מפורטים לבחירת השיטות הנכללות ברשימת
ההתערבויות .לכן אין אמות מידה וקווים מנחים רשמיים להערכת היתרונות של השיטות
עצמן ,לדרך יישומן ולמידת האפקטיביות שלהן )רועה ושות' .(2007

חלק מההתפתחויות התרחשו בעולם המערבי בעשור האחרון ,וגם בישראל נעשו ניסיונות
ליישם ולחקור התערבויות מבוססות–ראיות לפי המודל של National implementation
 .EBP projectבין ההתערבויות שיושמו" :ניהול מחלה והחלמה" )Hasson–Ohayon,
 (Roe, & Kravetz, 2007והתערבויות פסיכו–חינוכית בקרב משפחות )Levy–Frank,
 .(Hasson–Ohayon, Kravetz, & Roe, 2011אומנם יישום ההתערבויות לווה במחקרים
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שבדקו את יעילות ההתערבויות עצמן ,אך טרם נחקרו תהליכי היישום בהקשר של התרבות
הישראלית וטרם הוצג מודל שיטתי ליישמן ולהפיצן במערך השיקום והטיפול בארץ ,למעט
מחקר עדכני על יישום התערבות ניהול מחלה והחלמה בקרב אוכלוסיית מקבלי שירותי
שיקום; את הקבוצות הנחו אנשי מקצוע וצרכנים נותני שירות )גרבר–אפשטיין.(2014 ,
על אף ההתקדמות שתוארה עד כה ,הידע המחקרי על דרכי היישום היעילות ,האסטרטגיות
ליישום והגורמים המסייעים או המעכבים את התהליך עדיין מצומצמים ,והם בראשית הדרך
).(Salyers, Rollins, McGuire, & Gearhart, 2009; Whitley et al., 2009
נראה כי יישום  EBPהוא תהליך הדורש פעולת סנכּרון ,המערבת גורמים אחדים )Rapp,
 .(et al., 2010; Torrey, Lynde, & Gorman, 2005כמו כן ,המעקב אחר תהליך זה
הוא פעולה מורכבת הדורשת התבוננות ,תיעוד ,למידה וחקירה מתמדת של כל הגורמים
המעורבים בתהליך.
כיום בישראל ,תעסוקה נתמכת והתערבות פסיכו–חינוכית לבני משפחה הן ההתערבויות
השיקומיות היחידות המבוססות על ראיות ,המעוגנות בחוק והנמצאות בשימוש נרחב .שאר
ההתערבויות שהוכרו כמבוססות על ראיות אינן כלולות בסל השיקום ,אינן מיושמות באופן
שיטתי בארץ ,וייתכן שאף אינן מוכּרות לחלק מהעוסקים בשיקום פסיכיאטרי בישראל.
מתוך הכרה בכוחן של התערבויות ,המבוססות על ראיות לשפר את השירותים השיקומיים
המוצעים ,נעשה ניסיון בשנים האחרונות לקדם נושא זה על ידי שיתופי פעולה בין החוג
לבריאות הנפש הקהילתית באוניברסיטת חיפה ,לבין התואר השני בשיקום בבריאות
הנפש בחוג ,לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב ,לבין המגמה לפסיכולוגיה שיקומית
של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר–אילן ומחלקת השיקום באגף לבריאות הנפש
במשרד הבריאות .תוכנית זו כללה יישום חלוצי של כמה התערבויותֵ ,מהן מוכחות ראיות,
ומהן טרם הוכרו כמוכחות ראיות ,כגון ההתערבות להפחתת
כגון ניהול מחלה והחלמהֵ ,
סטיגמה עצמית ) ,(NECTהתערבות קוגניטיבית–חברתית ) ,(SCITוקורסי ֶק ֶש"ת )קידום
שיתוף תקשורת( ,המבוססים על ההתערבות הקוגניטיבית דינמית ).(DCI
בהמשך נסקור כמה התערבויות שיקומיות–טיפוליות מקדמות–החלמה בתחום בריאות הנפש,
מהן מבוססות ראיות ומהן מבטיחות ,שטרם הוכרו כמוכחות–ראיות ,אך הן בעלות רמות
שונות של תמיכה מחקרית ,תוך התייחסות למטרתה של כל אחת מההתערבויות ומאפייניה,
יעילותה המחקרית ומידת יישומה בישראל.

אתגר היישום וההטמעה של התערבויות מקדמות–החלמה
יישום והטמעה של התערבויות שיקומיות–טיפוליות מקדמות–החלמה  -יש בהם מן ההזדמנות
ללמוד "לעשות את" במקום "לדבר על" .התערבויות מקדמות–החלמה הן כלים מעשיים
שמתרגמים ערכים וגישה שיקומית מקדמת–החלמה לעשייה בשדה השיקום והטיפול .אופן
העברתן ואבני היסוד שלהן משקפים את ערכי ההחלמה; הם כלֵ י לימוד מובנים ורכישת
מיומנויות לעשייה שיקומית–טיפולית ,כתוספת לארגז הכלים הקיים; הן משמשות ביצירת
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שפה משותפת וטרמינולוגיה תומכת החלמה; הן מאפשרות לארגן את הידע הקיים בצורה
מובנית ושיטתית; הן הזדמנות לעבודה משותפת של אנשי מקצוע ומתמודדים; הן משלבות
בין אנשים ממקצועות שונים ובין צוותים ממערך האשפוז ,המרפאות ומסגרות הקהילה.

ההתערבויות ,שתוארו לעיל ,נתמכות במחקר אמפירי ,והוכחו כמשפרות טווח רחב של ַמדדי
תוצאה ,הקשורים בתפקוד פסיכו–סוציאלי )לדוגמה :עבודה ,קשרים חברתיים ,כישורי חיים
עצמאיים( ,פסיכופתולוגיה )לדוגמה :סימפטומים פסיכוטיים ,התקפים ואשפוזים חוזרים(,
וליקויים נלווים )לדוגמה :תפקוד קוגניטיבי(.

התערבויות ושירותים אלה מסייעים בקידום מטרות אישיות ,בניהול יעיל של השפעת
ההפרעות הנפשיות ובהשגת רמת איכות חיים מיטבית .למרות יעילותם המוכחת במגוון
מחקרים אמפיריים ,אנו עדים בארץ ובעולם למציאות ,שלפיה התערבויות ושירותים מקדמי
החלמה אינם זמינים דיים בתחום בריאות נפש ,במרפאות האמבולטוריות ,במערך האשפוז
ובמערך השיקום בקהילה )Drake et al., 2001; Drake & Essock, 2009; Lehman et
al., 1998; NIH, 1999; Ruggeri et al., 2008; Torrey, Finnerty, Evans, & Wyzik,
.(2003; Torrey & Gorman, 2005

בישראל אומנם פותח ופועל מנגנון של הכשרת עובדי שיקום ,אך טרם נבנה מערך הטמעה
מיטבי ,שתומך בכניסה של ההתערבויות באופן מבוקר לשירותי השיקום .כעת חלק
מההתערבויות מציעות מספר מצומצם של מסגרות שיקום ,נוסף על הטיפול השגרתי .ברם,
הן טרם נכנסו כחלק משגרת העבודה בכל שירות ,תוך השלמה או החלפה של דרכי עבודה
מסורתיות כדי לתת את הטיפול השיקומי המיטבי לאנשים המתמודדים עם מחלות נפש
קשות.

למרות התקדמות מתמדת בפיתוח של התערבויות פסיכו–חברתיות וקוגניטיביות יעילות
למחלת הסכיזופרניה ולמחלות נפש קשות אחרות ,הפער בין העדויות המחקריות לגבי
יעילותן לבין יישומן בפועל  -ממשיך לגדול גם במדינות בעולם .פער זה קיבל תימוכין
בפרויקט מחקרי רחב–היקף שנערך בארה"ב כבר בסוף שנות התשעים )PORTT - The
 .(schizophrenia patient outcome research teamמטרתו הייתה לפתח המלצות
לטיפול יעיל ומבוסס–מדעית עבור המתמודדים עם מחלות נפש כדי לשפר את איכות חייהם
) .(Lehman et al., 1998תוצאות המחקר הראו בין היתר שכ– 22.5%בלבד מהמתמודדים
מקבלים שירות תעסוקה נתמכת וכ– 10%בלבד מבני משפחותיהם מקבלים התערבויות
פסיכו–חינוכיות ,למרות יעילותן המוכחת .מגמה דומה מאפיינת גם התערבויות מבוססות–
ראיות אחרות בשנים מאוחרות יותר ).(Rapp, et al., 2008; Torrey & Gorman, 2005
אומנם בשנים האחרונות נעשים מאמצים רבים להגדיל את הנגישות להתערבויות בעולם
) Drake et al., 2001; Institute of Medicine, 2001; President's New Freedom
 ,(Commission on MentalHealth, 2003אך עדיין פער זה קיים.

נוכח האמור לעיל ,נשאלת השאלה מה הם הקשיים העומדים בפני הטמעת התערבויות
שיקומיות–טיפוליות מקדמות–החלמה בבריאות הנפש? כדי להשיב על שאלה מרכזית זו,
יש להעריך ולחקור תהליכי יישום והטמעה של התערבויות יעילות בהקשר של מתן שירות
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ִשגרתי .הפיכת טיפולים יעילים ומוכחי–ראיות לנגישים ולישימים באופן רחב יותר הביאה
לידי התעניינות גוברת בתחום המתפתח מהר במדע היישום ,שתואר כשלב שבין הפיתוח
והתיקוף האמפירי של התערבויות ושילובן בשירותי השיקום והטיפול )Proctor et al.,
 .(2009מסקירת הגורמים המעכבים והגורמים המסייעים להטמעה של התערבויות מקדמות–
החלמה )גרבר–אפשטיין (2014 ,עולה כי יש גורמים אחדים המשפיעים על התהליך ,והם
מעכבים את התקדמותו ,ואף משמשים חסם בשלבי היישום לסוגיהם ,כגון מגבלות בנגישות
למידע ובידע לגבי יעילותן של ההתערבויות השונות; קושי בנגישות של ההתערבויות
עצמן; האמונה כי  EBPהופכות את המערכת לנוקשה; היעדר תוכניות הטמעה סדורות
ותשתית תמיכה לתהליך היישום ) .(Drake, 2005מגבלות אחרות נוגעות לארגון עצמו ,כגון
היעדר הסתכלות לטווח ארוך; מגבלות תקציב; היעדר תמריצים לשילוב Azrin &)EBP
 .(Goldman, 2005ראפ ושותפיו ) (Rapp, et al., 2008אפיינו ארבעה גורמים שעלולים
לעכב את תהליך היישום ,הנוגעים לעובדים עצמם ולליווי שהם מקבלים :הליווי ההדרכתי -
חוסר במדריכים ) (supervisorsשמומחים בהתערבויות המיושמות ,היעדר אחידות במבנה
ההדרכה ובהנחיות העבודה והיעדר מודל להדרכה; עובדי השטח  -התנגדות או ספקנות
של אנשי המקצוע ביחס לחזון ההחלמה וביחס להתערבויות החדשות; היעדר שיתוף פעולה
של אנשי צוות אחרים במסגרות; היעדר מעורבות של גורמי מפתח חיצוניים לארגון; היעדר
מחקר מקיף לגבי תהליכי היישום ).( Azrin & Goldman, 2005; Rapp, et al., 2008
מחקר שנערך בישראל להערכת יישום ההתערבות לניהול מחלה והחלמה )גרבר–אפשטיין,
 (2014מלמד כי יש גורמים העלולים לעכב תהליכי יישום ,כמו גורמים הקשורים למנחה
עצמו ,הנובעים מחששות ביחס לתהליך הלמידה; קושי להתחייב לתהליך ארוך–טווח של
יישום והטמעה; חששות וספקנות ביחס ליכולת ההכשרה להעניק להם ידע חדש; והתנגדות
ביחס לחומר הנלמד .כמו כן ,נמצאו גורמים מעכבים המאפיינים את המסגרות ואת מערכת
בריאות הנפש ,כגון חוסר בהירות; היעדר הגדרות וחלוקת תפקידים ברורה; חוסר מוכנות
לשינוי בחלק מהמסגרות; היעדר הגדרת ההתערבות ברשימת סדרי עדיפות של המסגרת;
וחוסר מעורבות של הנהלת השירות בתהליך .הגורמים המעכבים והחסמים שתוארו לעיל
עלולים להפר את האיזון העדין שנוצר בין תהליך הלמידה וההכשרה לבין יישום ההתערבות
בשטח .הפרה מעין זו פוגעת ביכולתם של הגורמים המסייעים למלא את תפקידם בצורה
מיטבית )גרבר–אפשטיין.(2014 ,
מלבד הגורמים המעכבים את יישומן של התערבויות ,יש גורמים מסייעים ואסטרטגיות
לקידום התהליכים ולהתמודדות עם המחסומים אלו )גרבר–אפשטיין ,(2014 ,ביניהם ניתן
למצוא גורמים הקשורים להתערבות עצמה ולדרכי העברתה :מאפייני חוברת העבודה
) ;(guidelineאיכות ההכשרה  -ליווי הכשרתי והדרכתי מיומן ולאורך זמן )& Azrin
 ;(Goldman, 2005וליווי שיטתי של תהליך היישום על ידי בדיקת נאמנות ההתערבות
למודל נמצאו כבעלי השפעה חיובית על התהליך ) ;(Rapp et al., 2010גורמים מסייעים
הקשורים לשירות ,כגון מנהיגות הארגון ) ;(leadershipמאפייני מנחי ההתערבות
עמדות לגבי החלמה והתערבויות
) ;(the providerהלקוח ) ;(patientהצוות )ָ ;(team
מבוססות על ראיות; הקונטקסט או התרבות הארגונית )the organizational context
 .(and cultureנוסף על הגורמים שאופיינו לעיל ,תוארו גורמים אחרים שתרמו לשלבי
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היישום השונים ,כדוגמת גורמים הקשורים לקידום התהליך ,כגון אמונתם של המעורבים
בערכי השיקום והזדהותם עם עקרונות ההתערבות ,וכן שאיפה להתמקצעות בעבודת עובדי
השיקום .כמו כן ,יש גורמים מסייעים ,התומכים בהחזקת התהליך לאורך זמן ,ומקורם הוא
במקורות תמיכה ובמשאבים חיצוניים )תמיכת מנהלי המסגרות ברמה הטכנית והמקצועית,
והנחיה משותפת הנחווית כמוצלחת וחיובית( ובמשאבים פנימיים של המנחה )תהליכים
פנימיים שעובר המנחה ,אשר יוצרים חיבור או התחברות ) (Engagementשלו עם מהות
ההתערבות( ,אשר נראים כבעלי משקל בחיזוק תהליך מתמשך של יישום .כמו כן ,חיבור בין
לימוד ההתערבות לבין יישום הנלמד הוא ידע ,כלים ,ערכים תפיסות ומיומנויות ,המקבלים
ביטוי יום–יומי בעבודת עובד השיקום ומבנה מודל הלמידה ומהותו ,אשר נחווים אף הם
כגורם מסייע )גרבר–אפשטיין.(2014 ,

האזורי )the
לבסוף ,יש גורמים מסייעים הקשורים למערך הבריאות הציבורי הארצי או ֲ
המפתח
 .(health care–systemגורמים אלה כוללים את מידת מעורבותם של בעלי תפקידי ַ
) (public mental health authoritiesמטעם משרדי הממשלה )כגון רכזי שיקום ֲאזוריים,
מטה השיקום בבריאות הנפש ,מנהלי בתי חולים ומרפאות לבריאות הנפש ,הנהלת משרד
הבריאות(  -השפעתם רבה על תהליכי יישום ההתערבויות .מעורבות זו אפשר שתבוא לידי
ביטוי באמצעות תמיכות או עידוד כלכלי ,עיצוב מדיניות ודרכי פעולה ,או ביצירת נהלים
לגבי מבחר התערבויות נדרשות בשירותים השונים )Azrin & Goldman, 2005; Drake
 et al., 2009; Torrey & Gorman, 2005; Whitley et al., 2009אצל גרבר–אפשטיין,
.(2014

תהליך היישום מתרחש בכמה מעגלים בו–זמנית )המערכת  -משרד הבריאות ,עובדי השיקום
 מנחים ,שירותי שיקום וטיפול ,שבהם מתקיימות הקבוצות ,והאדם המשתתף בקבוצה -מתמודד( ,כאשר האחד משפיע על חברו ,ויחדיו הם יוצרים את סינרגיית מארג היישום
וההטמעה של ההתערבויות )גרבר–אפשטיין .(2014 ,ניכר כי יש לחדד את האסטרטגיות
שעשויות לקדם את שלבי היישום וההטמעה של ההתערבויות .לדוגמה :הגבּרת מודעות
הציבור לגבי הצורך והקיום של  ;EBPיצירת אסטרטגיות תקציב ודרכי פיקוח; מיסוד
מנהיגות ליישום  ;EBPהסרת מחסומים אדמיניסטרטיביים ויצירת תמריצים; התאמת EBP
לפי גיל ,מין וקונטקסט תרבותי או חברתי; מתן תמיכה מקצועית ומיומנויות ליישום ;EBP
עידוד וקידום של מחקרים לגבי מידת הנאמנות למודל המקורי וביחס לתוצאות ההתערבויות
המיושמות ,הן בקרב המשתתפים והן בקרב המנחים; תיעוד מועיל ומפורט של התהליך,
האסטרטגיות וכל הפעולות ).(Azrin & Goldman, 2005; Panzano & Herman, 2005

זיהוי והבנה של הגורמים המשפיעים על תהליך היישום  -הכרחיים כדי לתכנן תהליך נכון,
המותאם לצורכי השטח .כך אפשר לשאוף למיצוי מיטבי של פוטנציאל היישום וההטמעה
של התערבויות–מקדמות–החלמה במערך השיקום והטיפול בארץ )גרבר–אפשטיין.(2014 ,

לאור האמור לעיל ,להטמעת התערבויות מקדמות–החלמה כמה קווים מנחים )Drake et
al., 2009; Greenhalgh et al., 2004; Mendel, 2008; Mueser et al., 2003; Proctor
 :(;et al., 2009דרושים מאמץ משותף ומעורבות של בעלי עניין כדי להטמיע התערבויות
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מקדמות–החלמה  -מתמודדים ,בני משפחה ,הנהלת הארגונים או המוסדות ,אנשי מקצוע,
עובדי מערך הטיפול ומערך השיקום ,מדריכי–על ),(supervisorsקובעי מדיניות וחוקרים.
נקודת המוצא  -חשיבה ברמת מדיניות הארגון ויצירת הנהלה מעוניינת ומחויבת ,הרואה
בהתערבויות מקדמות–ההחלמה תפיסה ארגונית ומחויבות ארגונית )כולל הקצאת משאבי
זמן ותקציב(; יצירת עניין בקרב עובדים ללימוד גישה ומיומנויות התואמות את מערכת
הערכים שלהם ואת זהותם המקצועית; שכנוע של העובדים שההתערבות חשובה ויעילה
דייה כדי להצדיק את מאמץ הלמידה ואת גיוס האנשים להתערבות; צוות שמכיר בחשיבות
שביישום ,ושהוא פתוח ורוצה ללמוד ,להתנסות וליישם התערבויות חדשות; הובלת המסר
לשינוי באמצעות ההתערבות והפחתת אמונה שההתערבות תשמש עבורם כלי היכן שהם
חשים נעדרי כלים ) ;(Becker et al., 1998; Grimshaw & Russel, 1993הכשרת
מומחים מתוך הארגון ויצירת מרחב למידה אפקטיבי לאורך הזמן )חודשים ושנים( ,שיש בו
הזדמנויות חוזרות להתנסות בהטמעת ההתערבויות בעשייה השיקומית–טיפולית; הנחיות
ברורות ,חומרי לימוד יעילים ,ליווי הדרכתי ותמריצים עקיבים; מפגשי הדרכה פרטניים
וקבוצתיים לאורך זמן; מפגשים של הדרכת עמיתים; הערכת הלמידה ובחינת הנאמנות
למודל ).(fidelity
האתגר העומד בפנינו הוא אתגר הלמידה והשימוש בידע ובמיומנויות חדשות בשילוב
עם הידע הקיים ,יצירת שפה משותפת וטרמינולוגיה אחידה ,המקדמת החלמה ,הן בקרב
העובדים והן בקרב צרכני השירותים ,הנחלת ערכי ההחלמה הן בקרב העובדים והן בקרב
צרכני השירותים ,שיפור היכולת להעריך את יעילות העשייה הטיפולית–שיקומית באמצעות
הגדרת ַמדדי תוצאה והשאיפה להשיגם.
לסיכום ,אפשר לטעון כי הטמעה היא אולי הצורך הגדול ביותר בעבודה העתידית בתחום
ההתערבויות הטיפוליות–שיקומיות מקדמות–ההחלמה ,הן בעולם )(Drake et al., 2009
והן בישראל .בעיית ההנגשה של ההתערבויות מקדמות ההחלמה מתחילה בתרגום הידע
והטכנולוגיות ,שהוכחו כיעילות מחקרית ,לשדה ולפרקטיקה .תרגום מיטבי זה עשוי להיות
הגורם החשוב ביותר לשיפור הפרוגנוזה ארוכת הטווח של מחלת הסכיזופרניה ומחלות
נפש קשות אחרות בעתיד .התרגום ,כאמור ,דורש כמה וכמה פעולות שיכשירו את הקרקע
להטמיע הטמעה נכונה וארוכת טווח .פעולות אלה כוללות מעורבות הגורמים הפועלים
בתחום השיקום והטיפול ,כמו מקבלי השירות ,בני המשפחה ,עובדים ,מנהלים ויזמים
וכמובן קובעי המדיניות.
בשנים האחרונות החלה ישראל בעבודת פיתוח ,בהתאמה ,בהכשרה ובהערכה מחקרית של
כמה תוכניות והתערבויות מקדמות–החלמה .זה שנים מספר מתקיימת הכשרה בקורסי ביה"ס
הארצי להכשרה בשיקום ,לשילוב ולהחלמה בחוג לבריאות הנפש הקהילתית באוניברסיטת
חיפה ובתואר השני של החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת ת"א .ההכשרה כוללת יישום
מיידי של ההתערבויות הנלמדות בשטח ,תוך ליווי הדרכתי צמוד .עם זאת טרם נכללו
התערבויות אלה בחקיקה ,ופועל יוצא מזה בסל שירותי השיקום המוצעים לכל הלקוחות.
כמו כן ,נדרשים גיבוש מודל הטמעה מיטבי ויצירת מנגנון מעקב על יישום ההתערבויות,
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 שנועדו לבחון את ההתערבויות ואת השירותים שהוכחו,תוך שימוש בסולמות נאמנות
 את אופן יישומה בשטח, כן נדרש לבחון את קיום מרכיבי הליבה של כל התערבות.כיעילים
.ואת מידת איכותה

בחלק ב נעסוק במבט המעשי של תחום ההתערבויות השיקומיות–טיפוליות מקדמות–החלמה
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התערבויות שיקומיות–טיפוליות מקדמות
- החלמה במערך השיקום בבריאות הנפש
נתיבים שונים במסע ההחלמה
 מבט מעשי- חלק ב
 פאולה גרבר אפשטיין ודיויד רועה,ורד בלוש–קליינמן
 המ בתנועה מתמדת,כי החיימ
.אני בוחרת רק בשביל שיחבק אותי יותר
,מחדש שוב מתחילה
...הכול מתוכ בחירה
שני גלבוע

התערבויות שיקומיות–טיפוליות
 הפרק עסק בתאוריה. שהוצג בספר זה," "מבט תאורטי- פרק זה הוא המשך לחלקו הראשון
 שהובילו לפיתוח התערבויות שיקומיות–טיפוליות מקדמות,והציג את ההיבטים התאורטיים
 בהתערבויות מבוססות, כן פירט את הרעיונות המנחים לטיפול במחלות נפש חמורות.החלמה
.ראיות ובאתגר היישום וההטמעה של התערבויות מקדמות החלמה
התערבויות שיקומיות–טיפוליות בהקשר של שיקום פסיכיאטרי מתמקדות בהקניית
 תוך מתן תמיכות סביבתיות מותאמות,מיומנויות כדי לשפר תפקוד והתמודדות אדפטיביים
 המטרה היא למזער את ההשפעה של המגבלה ולסייע לאדם לשחזר.(Tailor made)
 מאחר.(Anthony et al., 2002; Corrigan et al., 2008) תחושת ערך עצמי ומסוגלות
 ביכולת-  ובכללו,שמחלת הסכיזופרניה פוגעת לעיתים קרובות בתפקוד הפסיכו–סוציאלי
 פותחו, ביחסים החברתיים וביכולות התעסוקתיות,לטפל בעצמי ובכישורי החיים העצמאיים
 כגון תפקודים,התערבויות שיקומיות–טיפוליות כדי לשפר את התפקוד בתחומים ספציפיים
: את היחסים הבין–אישיים )לדוגמה,(cognitive remediation :נֵ ירו–קוגניטיביים )לדוגמה
 התערבויות.( תעסוקה נתמכת:תרגול מיומנויות חברתיות( ואת תחום התעסוקה )לדוגמה
 בארה"בPORT– כדוגמת המלצות ה,אלה נכללות בהנחיות הטיפול במחלת הסכיזופרניה
National Collaborating)  במרכז בריטניהNICE ( והנחיותDixon et al., 2010)
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.(Centre for Mental Health, 2009

להלן נסקור כמה התערבויות שיקומיות–טיפוליות ,שנמצאו ראיות רבות ואיכותיות ביחס
ליעילותן ) (EBPובכללן  -התערבות פסיכו–חינוכית למשפחות ,טיפול התנהגותי קוגניטיבי
בפסיכוזה ,אימון למיומנויות חברתיות ,שיקום קוגניטיבי וניהול עצמי של המחלה .בהמשך
נתאר התערבויות מבטיחות ,שכאמור הן בעלות תמיכה אמפירית מסוימת ,אך עדיין אינן
עומדות בקריטריונים הנדרשים להכרה כהתערבויות מבוססות ראיות ושירותים נתמכים
אמפירית עבור אנשים הסובלים ממחלת הסכיזופרניה.

התערבות פסיכו–חינוכית למשפחות

ההתמודדות עם מחלת נפש היא אתגר גדול עבור בני המשפחה ,שהם נאלצים תכופות
לשנות באחת את אורח חייהם ולהתגייס למען בן משפחתם ,המתמודד עם המחלה .בעשורים
האחרונים אנו עדים לשינוי הגישות כלפי בני המשפחה של האדם המתמודד עם מגבלה
נפשית .בשל הגיל הצעיר ,שבו בדרך כלל פורצת מחלת הסכיזופרניה ,אנשים רבים חיים
בבית ומקיימים קשר הדוק עם בני משפחתם .למרות זאת לבני המשפחה ,בדרך כלל מעט
מאוד ידע על המחלה .האתגר העצום להתמודד עם בן משפחה ,שחווה תסמינים פסיכוטיים,
התנהגות חברתית לקויה ,בשילוב ,לעיתים ,עם חוסר תובנה עצמית למצבו  -מוביל תדיר
לרמות גבוהות של עומס ונטל משפחתי ) (Karp, 2001וגם לאווירה משפחתית מלחיצה
)רגשות מובעים ( Expressed Emotionsשעלולה להגביר את הסיכון להישנות המחלה
ולאשפוז חוזר ).(Hooley, 2007

התערבויות פסיכו–חינוכיות לבני המשפחה מתבססות על גישת הכוחות .התערבויות
אלה כוללות ִסדרה רחבה של אסטרטגיות שיקומיות–טיפוליות ,המספקות הזדמנות לבני
המשפחה לתמוך בתהליך ההחלמה של יקירם ולהתמודד בעצמם טוב יותר עם הלחץ ,עם
העומס ) (burdenועם ההיענות לצורכי בן המשפחה ) .(Mueser & Roe, 2016מטרות
ההתערבות הן להקנות ידע ,מיומנויות וכלים לבני המשפחה כדי לסייע בתהליך ההחלמה
של בן המשפחה עם המחלה ולהתמודד עם קשייה שלה ,כשהמשפחה הופכת להיות
שותפה בתהליך ,בזמן שהיא מצליחה להתארגן מחדש ולהמשיך בחייה באופן מיטיב יותר
).( Corrigan et al., 2008; Hatfield & Lefley, 1993

המודלים המקוריים של ההתערבויות המשפחתיות היו בעיקרם התנהגותיים )Falloon
 (et al., 1984ופסיכו–חינוכיים ) .(Anderson et al., 1986משנות ה– 70המאוחרות של
המאה העשרים פותחו גישות רבות להתערבות משפחתית ,יושמו ונבדקו בעזרת מחקרים
מבוקרים רבים )Anderson et al., 1986; Barrowclough & Tarrier, 1992; Falloon
;et al., 1984; Kuipers et al., 2002; McFarlane, 2002; Mueser & Glynn, 1999
 .(Schooler, 1997אומנם המודלים הללו שונים זה מזה במידה מסוימת באוריינטציה
התאורטית שלהם )לדוגמה ,מודל קוגניטיבי–התנהגותי לעומת תאוריית המערכות( ובשיטה
)טיפול פרטני ,לעומת טיפול משפחתי או טיפול משולב( .הם כולם טיפולים לטווח ארוך
)בין  9ל– 24חודשים( וחולקים מאפיינים דומים ,כגון שימת דגש ביצירת שיתוף פעולה עם
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המשפחה ,הימנעות מהאשמה ופתולוגיזציה של התנהגות בני המשפחה ,הכללת המתמודד
עם המחלה בתהליך ,מתן מידע על המחלה והטיפול בה ,מיקוד בהפחתת לחץ משפחתי
והתמודדות טובה יותר עימו ,שיפור מיומנויות לפתרון בעיות ותקשורת במשפחה ומיקוד
בעתיד ולא בעבר.
בעשור האחרון הוחל בשימוש בהתערבויות המתמקדות במתן מידע למשפחות על מחלות
הנפש והטיפול בהן ,תוך שימת דגש בשיפור התפקוד של בני המשפחה ,באופן המסייע
למשפחה להפוך לבעלת בריתו של איש המקצוע בטיפול במתמודד .באמצעות ההתערבות
המשפחה מקבלת מידע לגבי אסטרטגיות התמודדות להפחתת מצוקה משפחתית ולהגברת
התמיכה והאמפתיה במתמודד .כמו כן ,ההתערבות מספקת תמיכה בין משפחות ,אסטרטגיות
לעזרה עצמית ,פתרון בעיות ומודלינג ,המסייעים להן לפתח אסטרטגיות ומיומנויות
התמודדות פרטניות )McFarlane, 2002; Pitschel–Waltz, Leucht, Bauml,
.(Kissling, & Engle, 2001
למעלה מ– 50מחקרים מבוקרים שנעשו לבחון את יעילותה של שיטת ההתערבות מעידים
שהיא מרחיבה את הידע בדבר המחלה ודרכי ההתמודדות עימה ,מפחיתה את רמות הדחק
שחווים חברי המשפחה באמצעות תמיכה במאמציהם לסייע בתהליך ההחלמה של יקירם
) (Lyman, 2014a; Pharoah, 2010ומסייעת לירידה של בין  20%ל– 50%בשיעור הישנות
המחלה והאשפוזים החוזרים בקרב מתמודדים ,שבני משפחותיהם קיבלו את ההתערבות,
לעומת מי שבני משפחותיהם קיבלו טיפול מסורתי );Falloon, Boyd, & McGill, 1984
 .(Pharoah, 2010; Pitschel–Waltz et al., 2001נוסף על כך ,ההתערבות מסייעת בשיפור
שיעורי הדבקות בטיפול בקרב בני המשפחה המתמודדים עם המחלה .יתרה מזאת ,נמצא כי
משפחות שעוברות את ההתערבות חשות רמות נמוכות יותר של נטל ורמות אפקטיביות
גבוהות יותר ביכולתן לסייע ליקיריהן בניהול המחלה )& Dixon et al., 2001; Dixon
.(Lehman, 1995
בישראל עיקר ההתערבויות לבני המשפחה ,שיושמו בעבר במערך בריאות הנפש ,התמקדו
בטיפול פרטני–זוגי פסיכותרפויטי ממושך ובטיפול קבוצתי תמיכתי ממושך .כיום במרכזי
הייעוץ למשפחות במערך השיקום בקהילה ובמערך האשפוז מיושמות מגוון התערבויות
שיקומיות–טיפוליות לבני משפחה ,שלהם אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית.
ֶ 16מרכזי ייעוץ למשפחות מופעלים כיום ,כחלק ממערך השיקום בקהילה של האגף
בבריאות הנפש במשרד הבריאות ברחבי הארץ .השירות הניתן כולל זיהוי ומיפוי של צורכי
בני משפחה ,מתן מידע וייעוץ ,הפעלת התערבויות שיקומיות–טיפוליות לבני המשפחה ,כגון
קבוצות פסיכו–חינוכיות ,קבוצות תמיכה ,קורסי ֶק ֶש"ת למשפחות וקבוצות לעזרה עצמית.
כמו כן ,ניתנים כמה מפגשים פרטניים לבני המשפחה ,ימי עיון ,סדנאות והרצאות עבור
המשפחות ואנשי מקצוע ,עבודה עם אוכלוסיות מיוחדות ומגוונות )דוברי ערבית ,רוסית,
אמהרית ,אוכלוסיות חרדיות ועוד( ומתן ייעוץ משפטי.
מחקר שנעשה בארץ ) (Levi–Frank, Hasson–Ohayon, Kravetz, & Roe, 2011ובחן
את יעילות התערבויות הפסיכו–חינוכיות בקרב בני משפחה של אנשים המתמודדים עם
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מחלות נפש קשות ,והמקבלים שירות במרכזי הייעוץ למשפחות  -הראה שיפור מובהק
במדדי איכות חיים של בני המשפחה ובהפחתת תחושת העומס ) ,(burdenובד–בבד דווח
ַ
על הפחתת עוצמת הסימפטומים בקרב בן המשפחה המתמודד .כיום נעשים עוד מחקרים
בנושא.

טיפול קוגניטיבי–התנהגותי לפסיכוזה )Cognitive–Behavioral Therapy for
(psychosis - CBT

למרות השימוש היעיל בטיפול תרופתי ,רבים מהמתמודדים עם מחלת הסכיזופרניה ממשיכים
לחוות סימפטומים פסיכוטיים מתמשכים ) .(Lindenmayer, 2000הזיות ומחשבות שווא
כרוניות מגבירות את רמות המצוקה ופוגעות בהשתלבות החברתית ,התעסוקתית והקהילתית
) .(Mueser et al., 1991; Racenstein et al., 2002טיפול קוגניטיבי–התנהגותי לפסיכוזה
) (Cognitive–Behavioral Therapy for psychosis - CBTהוא ייחודי בהיותו ממוקד
בתסמינים הפסיכוטיים .מטרתו להקנות אסטרטגיות המשמשות להפחתת הדלוזיות והמצוקה
הנלווית ללחץ ,שמביאה עימה ההפרעה ).(Fowler et al., 1995; Morrison et al., 2004
כמו כן ,משמש הטיפול הקוגניטיבי–התנהגותי להפחתת הסימפטומים השליליים ,הדיכאון
והחרדה ) .(Granholm et al., 2009; Rector et al., 2005הטיפול הקוגניטיבי–התנהגותי
לפסיכוזה מבוסס על חוברות עבודה ועל חוברות הנחיה מובנות ) ,(manualsשפותחו
במיוחד עבור ההתערבות ,וניתן ליישמו באופן פרטני או קבוצתי )או שניהם( )Beck et al.,
2009; Chadwick, 2006; Fowler et al., 1995; Morrison et al., 2004; Wright et
 .(al., 2005יישום ההתערבות מתחיל ביצירת ברית טיפולית בין המטפל לבין המתמודד,
ומטרתה להגביר את הבנת החוויה הסובייקטיבית של האדם ואת זיהוי המטרות הטיפוליות,
מבלי לאתגר אמונות או לשתף פעולה עם ההזיות .בהמשך ,בעזרת אסטרטגיות פסיכו–
חינוכיות ,המטפל מספק מידע על טבעם של תסמינים פסיכוטיים ועל הקשר שלהם ללחץ,
וכיצד הם שכיחים יותר באוכלוסייה הכללית ממה שחשבו בעבר .הנורמליזציה משמשת
ניסיון לסייע בהפחתת המבוכה והבידוד הנפוצים ומקילה על האדם לחלוק את חוויותיו ללא
חשש .במהלך ההתערבות האדם לומד על פי מודל ה–" "ABCהמכוון לתסמינים פסיכוטיים
 לזהות את הגורמים המקדימים לתסמינים הפסיכוטיים ,המלווים באמונות האדם עליהםוהמובילים להשלכות הרגשיות ,הקוגניטיביות או ההתנהגותיות )או שתיהן( .מטרת מודל
ה– ABCהיא להגביר את המודעות לגורמי השפעול של התסמינים הפסיכוטיים ,ללמד
אנשים כיצד לאתגר את האמונות המכשילות )לדוגמה ,ארגון מחדש של הקוגניציה( ולחזק
את הפוטנציאל להוביל לאמונות פחות מעוותות ולאסטרטגיות התמודדות יעילות יותר.
מאמצים מופנים לחקר אסטרטגיות התמודדות עצמיות עם תסמינים פסיכוטיים במטרה
לפתח ולהשתמש בכלים לזיהוי טוב יותר של המנגנונים והתהליכים המובילים לדפוסי
חשיבה בלתי מותאמים ,המעכבים שגשוג ותפקוד מיטבי )כגון "קפיצה למסקנות" וחשיבה
של "הכול או לא כלום"( ולאתגרם.

למעלה מ– 40מחקרים אקראיים מבוקרים נחקרו על הטיפול הקוגניטיבי–התנהגותי לפסיכוזה
ופורסמו .ממצאי המחקרים מלמדים שטיפול קוגניטיבי–התנהגותי לפסיכוזה הוא התערבות
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יעילה יותר מהתערבויות אחרות להפחתת חומרת סימפטומים ולשיפור התפקוד .לדוגמה,
מטא–אנליזה של  33מחקרים אקראיים מבוקרים ) (Wykes et al., 2008הראתה שטיפול
קוגניטיבי–התנהגותי לפסיכוזה הוביל להפחתת תסמינים פסיכוטיים ,תסמינים שליליים
והפרעות מצב רוח ולשיפור התפקוד הפסיכו–חברתי .גרנהולם ושותפיו )Granholm et al.,
 (2009הרחיבו ממצאים אלה כשבחנו  18מחקרים מבוקרים ,שכללו מדדי תוצאה תפקודיים,
ומצאו שיפור של ממש בכשני שלישים מהמחקרים.
אף שישראל ,בדומה למדינות רבות בעולם ,היא בעלת מסורת של טיפול פסיכו–דינמי,
לאחרונה יש צמיחה ניכרת בהיקף השימוש בטיפול קוגניטיבי–התנהגותי ,ולראיה  -יש מספר
עולה וגובר של קורסים במקצועות בריאות הנפש ,וגם פרסום ִספרות בעברית המתארת
ביסודיות את הגישה ואת יישומה )חסון אוחיון ,רועה ופרידמן בתוך מרום ושות'.(2011 ,
למרות ההוכחות לגבי יעילות ההתערבות והטיפול הקוגניטיבי ותרומתו למתמודדים עם
מחלות נפש קשות ,עדיין התערבות זו אינה מוצעת בארץ באופן שיטתי ואינה חלק משירותי
סל השיקום הניתנים למתמודדים עם מחלות נפש קשות .עם זאת ,מרכיבי השיטה הם חלק
אינטגרלי מהתערבויות אחרות שמיושמות בשטח ,כדוגמת ניהול מחלה והחלמה ),(IMR
התערבות להפחתת סטיגמה עצמית ) (NECTהתערבות קוגניטיבית חברתית ) ,(SCITואותן
נתאר בהמשך .כמו כן ,ככל שידוע לנו ,עד כה לא נחקרו בארץ מחקרים ,הבודקים את
השפעת ההתערבות ואת יעילותה.

הדרכה על מיומנויות חברתיות )(social skills training
לְ קוּת בתפקוד החברתי ובטיפול העצמי היא תכופות סימן מקדים להופעת מחלת הסכיזופרניה.
תופעות אלה הן מסימני ההיכר של המחלה ,והן קשורות למהלך קשה יותר שלה .גישות
לתרגול כישורים חברתיים פותחו והתבססו על העקרונות של למידה חברתית )Bandura,
 .(1969גישות אלה מלמדות באופן שיטתי כישורים בין–אישיים וטיפול עצמי ,כאמצעי
לשיפור התפקוד החברתי והקהילתי .כישורים חברתיים בדרך כלל נלמדים בקבוצות ,והם
נועדו לתת מענה לתחומים ספציפיים של תפקוד לקוי ,כגון התנהלות לחיים עצמאיים
)לדוגמה :שימוש בתחבורה ציבורית ,היגיינה אישית( ,תפקוד תעסוקתי )כגון ,הגעה לראיון
עבודה ,תגובה למשוב בעבודה( ,מערכות יחסים בין–אישיות ופנאי )כגון ,מיומנויות של
פיתוח שיחה ,יצירת חברויות ,חקר פעילויות פנאי( ).(Mueser & Roe, 2016
מיומנויות לרוב מתורגלות באופן מובנה למדיי ,והן כוללות רצף של שמונה צעדים.1 :
ביסוס רציונל ללימוד המיומנות;  .2פירוק כישורים מורכבים לרכיבים קטנים יותר וסקירת
הכישורים הללו;  .3הדגמת המיומנות במשחק תפקידים;  .4תרגול המיומנויות על ידי אדם
אחד בכל פעם במשחק התפקידים;  .5בקשה מחברי הקבוצה האחרים ,הצופים במשחק
התפקידים ,לתת למשתתפים חיזוקים חיוביים על ביצועיהם;  .6מתן הצעות לשיפור ביצועים
של האדם במשחק תפקידים;  .7גיוס האדם לקחת חלק במשחק תפקידים בין תפקיד אחד
לשלושה תפקידים ,ולאחר כל משחק תפקידים לקבל משוב חיובי ומשוב המתייחס לשיפור;
 .8תרגול המיומנויות מחוץ לקבוצה בעת מתן שיעורי בית.
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כדי להקל על המתמודד את ההכללה של מיומנויות חברתיות למצבים חברתיים בעולם
האמיתי ,התוכניות לתרגול מיומנויות חברתיות כוללות תדיר ,נוסף על רצף התרגולים
ועל משימות הבית שתוארו לעיל ,מאפיינים שנועדו לשפר את הכללת המיומנויות .גישה
אחת לשיפור ההכללה היא לקיים מפגשים "חיים" בקהילה הנורמטיבית לתרגול מיומנויות
ספציפיות ) .(Glynn et al., 2002גישה אחרת היא לגייס את מעורבותם של אנשים מהסביבה
הטבעית בתוכנית להכשרת מיומנויות ,כאלה שיוכלו לתמוך בפעילויות ולהקל על האדם
על ידי עידודו וחיזוקו בעודו מתמודד עם סיטואציות טבעיות בקהילה )Tauber et al.,
 .( 2000, Mueser et al., 2010נהלים ותוכניות הכשרה לפיתוח מיומנויות חברתיות פותחו
לטיפול במגוון רחב של צרכים אישיים של אנשים הסובלים ממחלת הסכיזופרניה ובמחלות
נפש אחרות )Bellack, 2004; Liberman et al., 1989, Liberman, 2007; Pratt et al.,
.( 2008

סקירות של מחקרים מבוקרים ,הבודקים תרגול של כישורים חברתיים ,הגיעו למסקנה כי
ההתערבות קשורה בשיפור התפקוד הקהילתי בקרב אנשים הסובלים ממחלת הסכיזופרניה
ובמחלות נפש חמורות אחרות ).(;Kurtz & Mueser, 2008; Lyman et al., 2014b
לדוגמה ,מטא–אנליזה של  22מחקרים אקראיים–מבוקרים ,שבדקו את התוכנית לרכישת
מיומנויות חברתיות במחלת הסכיזופרניה ) (Kurtz & Mueser, 2008דיווחו על גודל
אפקט ממוצע גדול להשפעה על תרגול לשליטה במיומנויות ,על גודל אפקט מתון להשפעה,
על ביצועים המבוססים על כישורי חיים חברתיים יום–יומיים ,על תפקוד קהילתי וחברתי
ותסמינים שליליים ,על גודל אפקט ממוצע קטן להשפעה על תסמינים אחרים ועל מניעה
של הישנות המחלה .השפעות צנועות אך ממשיות של תוכניות הכשרה לפיתוח מיומנויות
חברתיות על הפחתת תסמינים ועל התקפים חוזרים  -עשויות להתרחש באמצעות השילוב
של תמיכה חברתית והתמודדות בין–אישית ,המובילות לרגישות מופחתת ללחץ ,כפי שהוצע
במודל לחץ–פגיעות ).(Mueser & Gingerich, 2011; Zubin &Spring, 1977

בשנים האחרונות פותחה התערבות המתמקדת באימון הקוגניציה החברתית והאינטראקצייה
הבין–אישית )Penn et al.,) (Social Cognition and Interaction Training - SCIT
 .(1997התערבות זו חדשה יחסית ,שמחקרים ראשונים תומכים ביעילותה ,ונתאר אותה
בהמשך עם התערבויות אחרות שמיושמות בשטח בהצלחה רבה ,אך טרם הוכרו כיעילות
בהתאם לקריטריונים של ) .(EBPבמערך השיקום בבריאות הנפש בישראל מתקיימות
קבוצות לשיפור המיומנויות החברתיות ,בעיקר בשירותי החונכות ,בשירותי החברה והפנאי
ובשירותי הדיור אם כי התחום החברתי מתרחב ומוצא לו ביטוי בכל שירותי השיקום בקהילה.
יתר על כן ,מיומנויות להדרכה חברתית מועברות כפרק בפני עצמו בהתערבות ניהול מחלה
והחלמה ,ונתארה בהמשך.

שיקום קוגניטיבי )(Cognitive Remediation

תפקוד קוגניטיבי לקוי במגוון תחומים )כגון ריכוז ,זיכרון ,מהירות פסיכו–מוטורית(
ותפקודים ניהוליים נפוצים במחלת הסכיזופרניה ) ,(Harvey, 2013והם בעל השלכות
טיפוליות ממשיות משתי סיבות :ראשית ,התפקוד הקוגניטיבי קשור לתפקוד פסיכו–סוציאלי
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כללי ,כולל ביצועים בעבודה או בלימודים ,כישורים חברתיים ,ויכולת לנהל חיים עצמאיים
) .( Green, 1996הסיבה השנייה ,תפקוד קוגניטיבי לקוי קשור לקושי בתכנון וביישום של
תוכניות שיקום פסיכיאטרי ) ,(Kurtz, 2011כגון רכישה ותרגול של מיומנויות חברתיות
) (Mueser, 1991b; Smith et al., 1999ושיקום מקצועי ).(McGurk Mueser, 2004
תוכניות שיקום קוגניטיביות מתבססות על תרגול קוגניטיבי מעשי )מקוון או באמצעות
השימוש בנייר ובעיפרון( ,שתכופות משולב עם אימון באסטרטגיות לשיפור ביצועים
) .(McGurk et al., 2013יש המלמדים אסטרטגיות להתמודדות ,כפיצוי על השפעות
ליקויים קוגניטיביים על תפקוד פסיכו–סוציאלי .תוכניות שיקום קוגניטיביות משתנות
באורכן ובתדירותן .לרוב ניתנים שני אימונים בשבוע ,והתוכנית אורכת בין  3ל– 6חודשים.
חלק מהתוכניות משלבות אימון קוגניטיבי עם התערבויות שיקומיות–טיפוליות אחרות
) ,(Hogarty et al., 2004; McGurk et al., 2005ואילו אחרות נועדו להינתן ללא שילוב
).(Wykes & Reeder, 2005
שיטות מתוחכמות יותר ויותר להערכת תפקוד המוח ולשיקום קוגניטיבי פותחו בשנים
האחרונות ,ואלה היו קרקע פורייה למחקר עבור חוקרים רבים ).(Keshavan et al., 2014
יותר מארבעים מחקרים אקראיים מבוקרים בדקו את שיטת השיקום הקוגניטיבי במחלת
הסכיזופרניה ופורסמו ,כולל שתי מטא–אנליזות ,המלמדות על השפעות מועילות דומות
) .(McGurk et al., 2007; Wykes et al., 2011באופן ספציפי ,שתי המטא–אנליזות מצאו
השפעה מתונה של התערבות על ַמדדים עצמאיים ,של תפקוד קוגניטיבי ושל תפקוד פסיכו–
סוציאלי ,והשפעות קטנות ,אך ממשיות ,על סימפטומים .אף שמתן שיקום פסיכיאטרי
מיתן את ההשפעות של ההתערבות על תפקוד פסיכו–סוציאלי ,מעניין לראות כי שתי
המטא–אנליזות מצאו שבמחקרים שבהם שיקום קוגניטיבי ניתן ,נוסף על שיקום פסיכיאטרי
)לעומת שיקום פסיכיאטרי בלבד(  -נמצאו השפעות גדולות יותר באופן מובהק על תפקוד
פסיכו–סוציאלי ,לעומת מחקרים שבהם שיקום קוגניטיבי ניתן נוסף על שירותים רגילים
)בהשוואה למתן שירותים רגילים בלבד( .לפיכך ,שיקום קוגניטיבי נמצא כהתערבות שמעלה
את היעילות של טיפולים פסיכו–חברתיים על מדדי תוצאה תפקודיים ,אך השפעתה פחותה
על תוצאות אלה בהיעדר תוכניות כאלה .דוגמאות להתערבויות פסיכו–סוציאליות ששיקום
קוגניטיבי מביא לשיפור הן תעסוקה נתמכת ) ,(McGurk et al., 2005, 2007תרגול של
כישורים חברתיים ) (Silverstein et al., 2008ושל תפקוד חברתי בשלבים הראשונים של
פרוץ מחלת הסכיזופרניה ).(Hogarty et al., 2004
בישראל יושמה התערבות זו לראשונה בעת העברת קבוצה בשירות תעסוקתי של עמותת
"שכולו טוב" ,כחלק מתהליך למידה ויבוא של ההתערבות מארה"ב לארץ )Cognitive
 .(Skills for Work - CSWערכת הלמידה והעבודה של ההתערבות תורגמה והותאמה
לתחום התעסוקה ,והיא נלמדת בביה"ס הארצי להכשרה בשיקום ,לשילוב ולהחלמה.
ההתערבות כוללת  12מפגשים שבועיים בני כשעה וחצי כל אחד .היא מלמדת את חשיבותן
של מיומנויות קוגניטיביות להצלחה במקום העבודה; זיהוי העוצמות הקוגניטיביות; שיפור
המיומנויות הקוגניטיביות כולל קשב ,זיכרון ופתרון של בעיות ,כדי שיהיה אפשר להשיג את
היעדים בתחום התעסוקה; למידה כיצד שלא להיתקע בדפוסי חשיבה שליליים ,שעלולים
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להפריע במציאת עבודה ובשימורה ואפשור להפיק את המקסימום מהשתתפות בתוכנית
תעסוקה נתמכת.

ההכשרה להתערבות ולהעברת הקבוצות תלווה במחקר חלוצי בארץ ,ומטרתו  -לבדוק אם
התוכנית "מיומנויות קוגניטיביות לעבודה" מסייעת למתמודדים להשתלב בעבודה בשוק
החופשי ,וכיצד היא מסייעת.

התערבות ניהול מחלה והחלמה )(Illness Management and Recovery - IMR

התנועה הצרכנית הדגישה את החשיבות לכך שאנשים עם הפרעות פסיכיאטריות קשות יהיו
מעורבים באופן פעיל בטיפולם ,יקבלו החלטות בשיתוף עם הגורמים המטפלים ויועצמו
בתהליך התכנון ,היישום והשגת מטרות הטיפול .התערבות לניהול עצמי של המחלה -
עניינה כמה תחומים התומכים בארבעה דגשים אלה:

 .1חשיבות רכישת ידע של האדם המתמודד עם מחלת הנפש על טיבה של המחלה ועל
עקרונות הטיפול בה כדי לקבל החלטות מושכלות לגבי הטיפול המוצע לו;  .2צורך בלמידה
לגבי הטיפול התרופתי והשימוש בו באופן יעיל ,באופן שעשוי לתרום לשימוש מושכל
ולהפחתת שיעור הישנות המחלה ) .3 ;(Yamada et al., 2006צורך ברכישה ובפיתוח עוד
אסטרטגיות ,המפחיתות את הישנות המחלה ,הכוללות ניטור הסימנים המוקדמים להישנות
ופיתוח תוכנית להפחתת הישנות ,כאשר סימנים אלה מזוהים;  .4רכישת אסטרטגיות
להתמודד עם תסמינים מתמשכים ,הנמשכים למרות ההיענות לטיפול התרופתי ,כאשר
לימוד אסטרטגיות ההתמודדות עשוי להפחית את המצוקה ,את החומרה ואת ההפרעות
שנגרמות מתסמינים אלו ).( Tarrier, 1999

כמה תוכניות פותחו במטרה ללמד מיומנויות לניהול עצמי של המחלה );Copeland, 2004
 .(Lincoln et al., 2007התוכנית המקיפה ביותר לניהול עצמי של המחלה היא "ניהול
מחלה והחלמה" )Gingerich &) (Illness Management and Recovery - IMR
.(Mueser, 2005 ; Gingerich & Mueser, 2011; Meyer, 2010

"ניהול מחלה והחלמה" הינה אחת מההתערבויות המבוססות ראיות ,שמקבלת תשומת לב
בשנים האחרונות בתחום השיקום וההחלמה בבריאות הנפש וכאמור הינה אחת ההתערבויות
שפותחה ב"הפרויקט הלאומי ליישום Gingerich & Mueser, 2005; Mueser) "EBP
.(et al., 2013

עיקרון מרכזי בתהליכי ההחלמה הוא יכולת האדם לחיות חיים ממשיים עם מחלת נפש,
ובו–בזמן להתמודד עם ההפרעה הנפשית .כדי לפתח ולשכלל יכולת זו ,עליו ללמוד לנהל
את מחלתו ,ובעיקר את תהליך החלמתו .המטרות המרכזיות של ההתערבות IMRהן לסייע
לאנשים שלקו במחלות נפש קשות להשיג את המידע ,את הידע ואת המיומנויות הדרושים
להם כדי לצמצם כמה שאפשר את השפעות המחלה על חייהם ,להציב מטרות ולהתקדם
לקראת יעדים אישיים הממשיים עבורם בחיי היום–יום .בדרך זו הם יכולים ללמוד לנהל את
מחלתם באופן עצמאי ולקדם את תהליכי החלמתם בהתאם לחזון האישי )& Gingerich
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.(Mueser, 2005
ההתערבות פותחה על בסיס גוף ידע מחקרי רחב ,שזיהה חמש אסטרטגיות של ממש
ויעילות לניהול המחלה :אסטרטגיות פסיכו–חינוכיות ,גישות קוגניטיביות התנהגותיות,
אימון מיומנויות חברתיות ,אימון מיומנויות התמודדות ותכנון מניעת נסיגות )(relapse
)Gingerich & Mueser, 2005; Meyer, Gingerich, & Mueser, 2010; Mueser et
.(al., 2002
ההתערבות מורכבת מתוכנית מקיפה ,הכוללת מרכיבים אחדים :מידע לגבי המחלה ואופן
הטיפול בה; אסטרטגיות המקדמות בחירה ושימוש יעיל בתרופות; דרכי התמודדות עם
דחק ועם סימפטומים; הכשרה במיומנויות חברתיות והכנת תוכנית למניעת הישנות
המחלה .ההתערבות כוללת שימוש בטכניקות התערבות שמקדמות את יישום התכנים )כגון
התערבויות פסיכו–חינוכיות ,קוגניטיביות–התנהגותיות ומוטיבציוניות( .היא כוללת חוברות
עבודה למשתתף ,דפי מידע ,חוברת הדרכה למנחים ,סולם נאמנות ) (fidelity scaleומעקב
אחר תוצאות ) .(Meyer et al., 2010ההתערבות מתקיימת בעת מפגשים שבועיים ,אישיים
או קבוצתיים ,לכתשעה חודשים.
בגרסה העברית לתוכנית תשעה פרקים ,למעט הפרקים הדנים על שימוש בסמים ובאלכוהול;
לאחרונה נוסף הפרק על אורח חיים בריא .במהלך המפגשים המשתתפים לומדים על מגוון
הנושאים ,מתרגלים מיומנויות ומבצעים משימות בית .את מפגשי ההתערבות מנחים אנשי
מקצוע ,עובדי שיקום וצרכנים נותני שירות ,שהוכשרו הכשרה מתאימה ,והם מלווים בהדרכה
את המתמודד בתקופת ההתערבות )Garber Epstein, Zisman Ilani, Levine, & Roe,
2013; Gingerich & Mueser, 2011; Salyers, Hicks et al., ; ; Salyers, McGuire
.( et al., 20102009
מחקרים בעולם מלמדים על יעילותה של ההתערבות לגבי תחומים שונים .המחקר הראשון,
שנחקר בארה"ב ובאוסטרליה ) (Mueser et al., 2006מצא כי בקרב משתתפי ההתערבות
חל שיפור בין תחילתה של ההתערבות לסופה ביחס למדדי ניהול מחלה והחלמה ,תקווה,
קידום מטרות אישיות ושיפור במיומנויות התמודדות עם המחלה .עם זאת ,לא נמצא שיפור
בנוגע לתמיכה חברתית .בשנים האחרונות נעשו מחקרים מבוקרים בישראל ובמדינות
אחדות כדי להעריך את התוצאות הקשורות למרכיבי התוכנית  ,IMRשהעידו על יעילותם
של מרכיבים שונים של התוכנית )Fardig, Lewander, Melin, Folke, & Fredikkson,
2011; Garber Epstein, et al., 2013; Hasson–Ohayon et al., 2007; Levitt et
 .(al., 2009הממצאים מצביעים על שיפור מובהק בידע על המחלה ובזיהוי ובהתקדמות
לקראת המטרות האישיות ,לעומת קבוצת הביקורת .כן נמצא כי חל שיפור של ממש בפיתוח
דרכי התמודדות בשתי הקבוצות ) .(Hasson–Ohayon et al., 2007הממצאים מראים
שההתערבות  IMRלא רק מעניקה מידע וידע לניהול המחלה ,אלא אף מקדמת את תהליך
ההחלמה של המשתתפים ) .(Hasson– Ohayon et al., 2007במחקר אחר )Levitt et al.,
 (2009נמצא כי חל שיפור ממשי בניהול המחלה ,בהפחתת הסימפטומים הפסיכיאטריים,
במספר ַמדדי איכות חיים ,כמו תפקודים אישיים ,אינסטרומנטליים ובין–אישיים .מחקר
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רנדומלי אחר שנחקר בשוודיה ) (Fardig et al., 2011מצא כי בקרב משתתפי ההתערבות
חל שיפור של ממש ביחס לניהול מחלתם .כן נמצא שיפור ניכר בהפחתת הסימפטומים,
ונוסף על כך ,הראו הממצאים שיפור ניכר ביחס לאסטרטגיות התמודדות .עם זאת ,לא
נמצא שיפור לגבי מדדי איכות חיים ולגבי מדדי החלמה .במחקרם של סליירס ושותפיה
) (Salyers, et al., 2009נמצא שיפור במיומנויות לניהול עצמי של המחלה ובמדדי התקווה,
עם זה לא נמצא הבדל במידת שביעות הרצון של משתתפי המחקר חצי שנה ושנה לאחר
תחילת ההתערבות.

מספר מחקרים בדקו את תהליך היישום של ההתערבות )גרבר אפשטייןSalyers, ;2014 ,
 ;( et al., 2009; Swarbrick et al., 2011כולל אפיון גורמים שמסייעים או מעכבים את
יישום ההתערבות .מספר גורמים זוהו כמסייעים :ההכשרה עצמה ,החומרים המלווים את
ההתערבות ,את הליווי ואת התמיכה ההדרכתיים .כמו כן ,חלק מהנבדקים ציינו את תמיכת
הארגון כגורם מסייע ביישום .לעומת זאת ,כגורמים מעכבים זוהו נושאים הקשורים ללקוחות
עצמם ,כגון היעדר מוטיבציה להשתתף בהתערבות ) ,(53%נושאים הקשורים לארגון ,כגון
היעדר תמיכה ) (21%או נושאים הקשורים למנחים עצמם ) ,(13%כגון חוסר זמן או דרישות
נוספות מתוקף התפקיד שממלאים ).(Salyers et al., 2009

נוסף על המחקרים הבודקים את יעילותה של ההתערבות ,נעשו מחקרים אחדים ,שבדקו
את העברת ההתערבות כאשר מעבירים אותם צרכנים כנותני שירות )Garber Epstein
 .(et al., 2013; Pratt et al., 2011; Salyers et al., 2009; Salyers et al., 2010ההנחה
והאמונה הן כי תפקידו הטבעי של צרכן נותן שירות הוא לעזור למתמודד ללמוד לנהל
את מחלתו מתוך ניסיונו האישי .נראה כי שילוב צרכנים נותני שירות כמנחי התערבות
ניהול מחלה והחלמה  -עשוי לתרום רבות ליישום וליעילות ההתערבות בשל ניסיונם האישי
ביישום דרכי התמודדות יעילות ,כמודל לחיקוי ,וכמקור לידע יעיל לתהליכי החלמה ולדרכי
התמודדות של משתתפי ההתערבות )גרבר–אפשטיין .(Salyers et al., 2009 ;2014 ,אולם,
לא נמצא הבדל מובהק במידת יעילותה של ההתערבות כאשר מעבירים אותה אנשי מקצוע
או צרכנים נותני שירות ).(Garber Epstein et al., 2013

לאור הנאמר במחקרים שנסקרו לעיל ,התערבות ניהול "ניהול מחלה והחלמה" כהתערבות
יעילה שהוכרה כהתערבות מבוססת ראיות ,עם זאת יש להמשיך ולחקור את תוצאותיה ואת
יישומה ).(Mueser et al., 2013

התערבות "ניהול מחלה והחלמה" אומצה בעשור האחרון בישראל .לראשונה יושמה בשנת
 2005בכמה מסגרות ולוותה במחקר אקראי ,ראשון מסוגו בעולם עד אז ,והוא הוכיח את
יעילותה ) .(Hasson–Ohayon, Roe, & Kravetz, 2007מאז ועד היום מתקיים תהליך
יישום רחב של ההתערבות שכולל הכשרה ,הדרכה והעברת ההתערבות במסגרות שיקום רבות
בקהילה .ההתערבות נלמדת מדי שנה בביה"ס הארצי להכשרה בשיקום ,לשילוב ולהחלמה
בקריה האקדמית אונו ובחוג לבריאות הנפש הקהילתית באוניברסיטת חיפה .כחלק מתהליך
ההכשרה ,ההדרכה והיישום תורגמו חומרי ההתערבות לעברית ,לרוסית ולערבית.

במערך הטיפול הוחל ליישם את ההתערבות במרפאה לבריאות הנפש ובמסגרת אשפוזית,
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ואין ספק כי יש חשיבות רבה בהרחבת השימוש בהתערבות ויישומה במערך האשפוזי
והאמבולטורי.
שילוב ה– IMRבתחום השיקום והטיפול בארץ הוא עדות נוספת למאמץ הניכר לשלב בתחום
בריאות הנפש בשנים האחרונות פרקטיקה מקדמת החלמה ,שחלקה מבוססת על ראיות.
עד כה תוארו התערבויות שהוכרו כמוכחות ראיות .להלן נתאר התערבויות שיקומיות–
טיפוליות מקדמות החלמה עבור אנשים הסובלים ממחלת הסכיזופרניה .התערבויות אלה
נהנות מתמיכה אמפירית מסוימת במחקרים בעולם ובישראל ,אך עדיין אינן עומדות
בסטנדרט של התערבויות מבוססות ראיות .ההתערבויות הן אלה :התערבות להפחתת
סטיגמה עצמית ,אימון בקוגניציה חברתית ובאינטראקצייה בין–אישית ,התערבות לסנגור
עצמי ,התערבות קוגניטיבית דינמית ,ובכללה  -קורס ֶק ֶש"ת לבני משפחה ,הערכת ופיתוח
מוכנות לשיקום ובכללה השיח המוטיבציוני.

התערבות להפחתת סטיגמה עצמית בקרב אנשים המתמודדים עם מחלת נפש
() Narrative Enhancement and Cognitive Therapy for Self–Stigma - NECT
על רקע השפעת כתביהם האישיים של חברי התנועה הצרכנית ) (Deegan, 1988ובעקבות
דיונים סוציולוגיים על השפעת הסטיגמה על הזהות ) (Estroff, 1989וההבנה המבנית של
התפקיד של הנרטיב ותחושת העצמי פותחה התערבות ה– NECTכדי לטפל בהשפעה
המהותית של הסטיגמה על הזהות העצמית ) .(Yanos et al., 2011כפי שכתבה דיגן )1988
 ,(,Deeganהמציאות מעמתת רבים שאובחנו במחלת נפש חמורה ,ושאלתם המרכזית היא:
"כיצד נוכל לפתח תחושה של עצמי ושוב להחזיר ולשחזר את התחושה של ערך ,כאשר אנו
חווים תחושה של הפחתת ערך עצמי וחוסר אנושיות?".
ידוע שסטיגמה עצמית היא מכשול ,העומד בדרכו של המתמודד עם מחלת נפש בתהליך
ההחלמה .לאור חשיבות הנושא והשפעותיו על תהליכי ההחלמה פותחה התערבות קבוצתית
מקדמת החלמה ,ומטרתה  -לסייע בהפחתת הסטיגמה העצמית של האדם המתמודד עם
מחלת נפש ובהרחבת הזהות והתפיסה העצמית אל מעבר למחלה .ההתערבות מבוססת
על שלוש גישות ,מהמובילות בתחום השיקום וההחלמה :הגישה הפסיכו–חינוכית ,הגישה
הקוגניטיבית והגישה הנרטיבית ).(Yanos et al., 2010
התערבות זו מתקיימת במסגרת קבוצתית של  20מפגשים בני שעה .מטרותיה העיקריות
הן להזמין את האדם להכיר את התפיסה העצמית שלו ,ללמוד למידה משותפת ולרכוש
אסטרטגיות חשיבה חלופיות ,שמטרתן לאתגר תפיסות עצמיות שליליות .התהליך האישי
והקבוצתי מסייע לאדם להרחיב ולהעשיר את תפיסתו העצמית באופן שעשוי אף לשפר את
התמודדותו ביום–יום .למפגשים חמישה שלבים .ראשית ,מוזמנים המשתתפים לתאר את
עצמם ,את ניסיונם עם המחלה הפסיכיאטרית או את הטיפול שמקבלים ואת האינטראקציות
ואת ההשפעות ההדדיות שבין העצמי למחלה לאורך זמן .כך מתחיל תהליך ,שבו המשתתפים
מוזמנים להרהר ולעשות שימוש ברפלקצייה ובגמישות להגדיר את חוויית העצמי ואת המחלה
לאורך זמן .שלב זה מציב את האווירה ואת הרוח הקונסטרוקטיבית של ההתערבות .השלב
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השני כרוך ברכיב הפסיכו–חינוכי .זהו שלב מובנה יותר ,המציג את המושגים של הסטיגמה
והסטיגמה עצמית .מיתוסים נפוצים או רעיונות כלליים כוזבים על מחלת נפש )לדוגמה:
"אנשים עם מחלת נפש לא יכולים לעבוד"( נדונים לערעור על ידי ראיות מחקריות .בשלב
זה יש למשתתפים הזדמנות להרהר ולשתף בכמה מהחוויות האישיות שלהם לגבי סטיגמה
ציבורית את הסיכון ואת השלכותיה ,הנובעות מעמדות סטיגמטיות ציבוריות ,המכוונות
כלפי העצמי .דגש מיוחד מושם בעובדה שהסטיגמה העצמית היא הבניה חברתית הנובעת
מהסטיגמה הציבורית .החלק השלישי של התערבות ה– NECTמתמקד בלימוד ובתרגול
של טכניקות להבניה קוגניטיבית מחודשת לזיהוי ולמיגור של אמונות הכרוכות בסטיגמה
עצמית .כל זאת הוא המשך של נקודת המבט הטוענת שרכישת כלים יעילים להתמודדות
ולהפחתת ההשפעה של הסטיגמה העצמית  -מסייעת בידי המשתתפים להרגיש תחושה של
מסוגלות עצמית ,שליטה ותקווה .השלב הרביעי של ההתערבות הוא לב ההתערבות ומתמקד
בהאדרת הנרטיב )הסיפור האישי( .בשלב זה מוזמנים המשתתפים לספר סיפורים אישיים
ועושים רפלקצייה עליהם .המטרה של שלב זה היא לסייע למשתתפים לבנות משמעות
מתוך חוויותיהם ,כולל אותן חוויות שכרוכות במחלת הנפש ,ולפתח סיפורים שהם ממשיים
באופן אישי ,ואחרים מבינים אותם ,והסיפורים נעדרי סטיגמה עצמית .באמצעות משוב
בונה ממשתתפים אחרים וממנחה הקבוצה יכולים המשתתפים לפתח נקודות מבט חדשות
על חוויותיהם .התהליך של בניית נרטיב ושיתוף בו ,המסייע לערוך אינטגרציה ולהכניס
היגיון וסדר באירועים מורכבים ולעיתים טעוני רגש ,ביסודו הוא פעולה אנטי–סטיגמטית.
לבסוף ,התערבות ה– NECTמסתיימת כפי שהחלה ,עם הזמנת המשתתפים לתאר את עצמם,
את ניסיונם עם המחלה הפסיכיאטרית או את הטיפול ואת האינטראקציות ואת ההשפעות
ההדדיות של העצמי ושל המחלה לאורך זמן  -הכול לאחר שעברו את המסע באמצעות
ההתערבות והרווחים הפוטנציאליים שלה .השוואת התגובות ,כל אחד עם עצמו ועם האחר
בתחילת ההתערבות לעומת בסופה ,לעיתים קרובות מציעה עוד הזדמנות לחיפוש עצמי
ולרפלקצייה על המסע העצמי להתגבר על הסטיגמה עצמית )ימין ,רועה ,יאנוס וליסאקר,
.(2012

עד כה תורגמה התערבות ה– NECTלחמש שפות ,יושמה בארה"ב ,בישראל ,בשוודיה
ונמצאת בשלבי יישום בדנמרק .בארה"ב ההתערבות נחקרה על מספר קטן יחסית של
נחקרים במחקר אקראי מבוקר ) (n <40באתרים אחדים בניו יורק ובאינדיאנפוליס ,אינדיאנה
) .(Yanos et al., 2012בשעה שמחקר זה לא מצא השפעה ממשית על כל מדדי התוצאה,
נמצאו מגמות לא ממשיות בכיוון של ירידה בתמיכה בסטריאוטיפ ושיפור בתובנה .מחקר
גדול ) ,(n>100סמי ניסויי ,שבחן את התערבות ה– NECTבישראל ) (Roe et al., 2013מצא
ירידה מובהקת בסטיגמה העצמית ושיפור בהערכה העצמית ,בתחושת התקווה ובתחושת
איכות החיים הסובייקטיבית בקרב מתמודדים שעברו את ההתערבות לעומת טיפול רגיל,
שלא הראה כל עדות של שינוי בתחומים אלה .גדולה מזו ,ניתוח איכותני של ראיונות
מובנים למחצה שנערכו עם  18משתתפים שהשלימו את התערבות ה– NECTבישראל נתן
אף הוא תימוכין לכך שההתערבות משפיעה על התחומים שנועדה להשפיע עליהם )Roe
.(et al., 2010
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בימים אלו נחקרת התערבות ה– NECTבמחקר אקראי מבוקר גדול בניו ג'רזי ובאינדיאנפוליס.
לא זו אף זו ,היא תורגמה לשוודית ויושמה בשוודיה ,ותוצאות מחקר דמוי ניסויי הראו
שיפור מובהק בכל המדדים ) .(Hansson & Yanos, 2016עתה מתחילים במחקר רנדומלי
גדול בשוודיה .יש תוכניות ליישם את ההתערבות גם בדנמרק ,וערכת הלימוד כבר תורגמה
לדנית.
בישראל מיושמת ההתערבות משנת  2009במגוון שירותי שיקום בבריאות הנפש בקהילה.
היא נלמדת בחוג לבריאות הנפש הקהילתית באוניברסיטת חיפה ובביה"ס הארצי להכשרה
בשיקום ,לשילוב ולהחלמה בקריה האקדמית אונו .מנחי ההתערבות רוכשים במהלך הקורס
מגוון מיומנויות וכלים ,המשמשים אותם בליווי תהליך השיקום וההחלמה ,המושתתים על
ערכי הליבה של גישת ההחלמה .כמו כן ,מפתחים המנחים את יכולותיהם בהנחיית קבוצה.
בשנת  2010–2011הוכשרו כמה מנחי קבוצות לבני משפחה במרכזי הייעוץ למשפחות
באמצעות ההתערבות שהותאמה לבני משפחה  .Family NECTהכשרה זו לוותה במחקר
איכותני שהתמקד בהבנת התהליכים המרכזיים ,שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת
נפש ,ושהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית )ימין ושות' .(2012 ,ממצאי
המחקר העיקריים מלמדים על יכולת ההורים לנוע מקבלה פסיבית ומהפנמה אוטומטית של
תפיסות חברתיות שליליות ומתייגות שהופנו כלפיהם לאורך השנים ,אל עמדה של התבוננות
מחודשת שהיא בסיס להתמקמות שונה ביחס לתפיסות שליליות אלו .תהליך השיתוף הרגשי
'שהתרחש בקבוצה בשל התחלקות במשא הכבד של האשמה ובושה ,הפיג את הבדידות ,יצר
תחושת השתייכות ושותפות והעצים את המשתתפים .כמו כן ,התהליך הקבוצתי הביא לידי
שיפור היחס כלפי הבן המתמודד ולידי ניסיון הורים לאמץ תפיסה חיובית יותר של החיים
לצד המחלה .המודל התאורטי שנבנה מראה שילוב בין תהליכים אוניברסליים )שיתוף,
השתייכות והעצמה( לתהליכים ייחודיים )בחינת הסטיגמה והתמקמות שונה ביחס אליה(,
שמתרחשים בו–זמנית בקבוצות ה– ,Family NECTואשר בכוחם לסייע בהדיפת הסטיגמה
ובהפחתת השפעותיה השליליות של הסטיגמה העצמית )ימין ושות'.(2012 ,

אימון בקוגניציה חברתית ובאינטראקצייה בין–אישית )Social Cognition and
(Interaction Training– SCIT
פגיעה בתפקוד חברתי היא בין התופעות המאפיינות את מחלת הסכיזופרניה )–DSM–IV
 ,(TR, 2000והתמקדות בליקויים בקוגניציה חברתית בטיפול יכולה לחולל שיפור בתפקוד
חברתי ) .(Penn et al., 1997; Pinkham et al., 2003ההכרה ההולכת וגוברת בהשפעתה
של מחלת הסכיזופרניה על הקוגניציה החברתית הביאה עימה ניסיונות לפתח התערבויות
המתמקדות בפיתוח מיומנויות קוגניטיביות חברתיות ,כאמצעי לשיפור התפקוד החברתי
ואיכות החיים ) .(Roberts, Penn, & Combs, 2006ההתערבות הקוגניטיבית חברתית
) (SCITנועדה לשפר מיומנויות חברתיות בקרב אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית
) .(Roberts et al., 2006ההנחה התאורטית העיקרית בבסיס התערבות ה– SCITהיא
שמחלת הסכיזופרניה קשורה למספר לקויות קוגניטיביות חברתיות .אלה כוללות קפיצה
למסקנות ) ,(Garety, Hemsley, & Wessely, 1991הטיית ייחוס ) (Bentall, 1994וגם
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לקות בתחום המטא–קוגניציה ,כפי שנבדקת ב–& Frith, 1996) ToM - Teory of Mind
 ,(Corcoranובתפיסת הרגש .בשל ליקויים קוגניטיביים אלה ,הקשורים לפעילות המנטלית,
העומדת כפי שצוין לעיל בבסיס אינטראקציות חברתיות ,כגון היכולת לתפוס את כוונותיהם
ואת נטיותיהם של אחרים ) - (Brothers, 1990קיימת הפרעה לאיכות החיים החברתיים
ולתפקוד האדם .התערבות ה–  SCITמדגישה ִסדרת טכניקות שנועדו לשפר ליקויים
קוגניטיביים–חברתיים והטיות ולקדם שינוי .להתערבות זו שלושה שלבים .1 :הדרכה על
רגשות .2 ,הערכת אירועי חיים ו– .3אינטגרציה .את ההתערבות מעבירים אדם אחד או
שניים ,שהם אנשי טיפול–שיקום במשך  20–24מפגשים שבועיים ,וכל מפגש אורך בין 60
ל– 90דקות .כמו כן ,כרוכה ההתערבות בשימוש בהוראה דידקטית ,בקלטות וידאו ,בכלים
ללמידה ממוחשבת ובמשחקי תפקיד כדי לשפר את הקוגניציה החברתית .המטרות העיקריות
של השלב הראשון בהתערבות הן לספק מידע על רגשות ועל היחסים בינם לבין מחשבות
ואירועי חיים .קיים עיסוק בהגדרת הרגשות הבסיסיים ,בשיפור תפיסת רגש באמצעות
כלים אימוניים והבעות פנים באופן ממוחשב .כך מלמדים לדוגמה את המשתתפים כיצד
להבחין בין חשדנות מוצדקת ובלתי מוצדקת .המטרות העיקריות של השלב השני הן ללמד
את המתמודדים על הבעיות הפוטנציאליות של קפיצה למסקנות כדי לשפר את הגמישות
הקוגניטיבית במצבים חברתיים ,ולסייע להם להבחין בין ייחוסים אישיים לייחוסים מצביים,
ובין "עובדות" חברתיות ל"ניחושים חברתיים" .הטכניקות כוללות מגוון רחב של משחקי
ניחושים ותרגולים לחיפוש ולמציאה של העובדות ,הכללת ייחוסים לאירועים בחיי הצרכנים,
סוקרטי .המטרות העיקריות של
ָ
בהדגשת גורמים מצביים אפשריים שיש לשקול ותשאול
השלב השלישי בהתערבות הן להעריך את הוודאות של עובדות וניחושים על אירועים
בחייהם האישיים של הצרכנים ולהוציא לפועל את מה שהם למדו.

ממצאי מחקרים מלמדים כי ליקויים בקוגניציה חברתית הם מעבר לקושי נֵ ירו–פסיכולוגי,
ויש צורך בהתערבות ספציפית לשיפור יכולות אלו על מנת לשפר את התפקוד החברתי.
התערבות ה– SCITהוכיחה יעילות בשיפור הקוגניטיבי–חברתי ובתפקוד החברתי ,הן במדגמי
מאושפזים והן במדגמי אנשים בטיפול יום ,המתגוררים בקהילה ); ;Combs et al., 2009
.(Roberts & Penn, 2009; Roberts, Penn, Labate, Margolis, & Sterne, 2010

בישראל נלמדת ההתערבות בביה"ס הארצי להכשרה בשיקום ,לשילוב ולהחלמה בקריה
האקדמית אונו ,זה השנה הרביעית .היא נלמדה אף בחוג לבריאות הנפש הקהילתית
באוניברסיטת חיפה ,ותהליכי יישום והטמעה מתבצעים במגוון שירותי השיקום בבריאות
הנפש בקהילה בארץ .תהליך היישום וההטמעה החל במסגרות החונכות החברתית ובתוכנית
עמיתים ,וכעת הוא מתרחב לשירותי הדיור השיקומי בקהילה ,מתוך הבנת חשיבות התחום
הקוגניטיבי–חברתי בכל מערך השיקום בבריאות הנפש.

במחקר עם הקצאה רנדומלית ,שבחן את האפקטיביות של התערבות  SCITבשילוב חונכות
לעומת חונכות בלבד ,ושבו השתתפו  55מתמודדים ,נמצא אפקט של אינטראקצייה בין זמן
מדידה לבין קבוצה ב– theory of mindותת–סקאלה של מעורבות חברתית )מתוך סקאלה
של תפקוד חברתי( .לשון אחר ,מי שהשתתפו בקבוצת  SCITהראו שיפור רב יותר במדדים
אלו ממי שלא השתתפו בה באופן מובהק .כמו כן ,משתתפים בקבוצת ה– SCITהראו שיפור
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מובהק ביכולת לזהות רגשות לאחר שהשתתפו בהתערבות ,אך אפקט זה לא היה מובהק
כאינטראקצייה בין הקבוצות ).(Hasson–Ohayon et al., 2014

התערבות לסנגור עצמי  -מתמודדים מדברים בעד עצמם
סנגור עצמי היא פעולה ,שבה האדם מדבר או פועל בעד עצמו ומייצג את האינטרסים
האישיים או הקבוצתיים שלו .הוא מגן על זכויותיו כאדם ומבטיח שיסופקו לו השירותים
המתאימים הנדרשים לו ).(Williams & shoultz,1982
מבחינה היסטורית אימצו מושג זה תנועות חברתיות ,התומכות באנשים עם מוגבלויות ,והוא
מתייחס לרצונם של בני האדם לשלוט בחייהם ,תוך הדגשת הבחירה האישית ,שהיא המניע
של הסנגור.
סנגור עצמי מבוסס על ארבע הנחות יסוד מרכזיות :הראשונה ,כי האדם הוא ריבון לחייו,
והוא שמקבל את ההחלטות בהקשרם ,לפי בחירתו .השנייה ,כי כדי שאדם יהיה הסנגור
של עצמו ,הוא נזקק להפנים את הנחת היסוד זו .השלישית ,ההבנה כי סנגור עצמי מתחיל
בהבנה שזכויות לעולם אינן מוענקות ,אלא הן נתבעות .והרביעית ,כי ניתן לאמן ולתרגל
אנשים בשיפור יכולת הסנגור העצמי )קוזמינסקי.(2004 ,
סנגור עצמי מתבסס על מושגי תאוריית ההכוונה העצמית ועל פסיכולוגיה חיובית .תאוריית
ההכוונה העצמית ) (SDTעוסקת בהתפתחות האדם ,במימוש הפוטנציאל שלו ובהסרת
המכשולים לצמיחתו ) .(Deci & Ryan, 1985הכוונה עצמית היא יכולת האדם לקדם את
המטרות שהציב לעצמו ,להחליט עבור עצמו ולבחור בין אפשרויות ,כך שבחירותיו ישקפו
את העדפותיו האישיות )קוזמינסקי .(2004 ,פסיכולוגיה חיובית היא תחום מחקר ,העוסק
ומוסדות.
ָ
בתנאים ובתהליכים התורמים לצמיחה ולתפקוד אופטימלי של אנשים ,קבוצות
העיסוק הוא בכוחות האדם ובטיפוח עמדה של "אני יכול" )קוזמינסקי.(2004 ,
מטרת התערבות הסנגור העצמי היא לפתח את כישורי המתמודדים כדי לקבל עליהם את
האחריות לחייהם ,תוך ציפייה שיהיו שותפים פעילים להחלטות ולתוכניות הנוגעות להם
וידעו לייצג את עצמם ואת האינטרסים שלהם .סנגור עצמי הוא צעד נוסף בדרך להעצמה
ולשיפור של איכות חייהם של המתמודדים עם מחלות נפש.
כדי שיוכל אדם לסנגר על עצמו ,הוא צריך ידע על עצמו ,ידע על זכויותיו ,כישורי תקשורת
וכישורים חברתיים .סנגור עצמי אינו עוסק רק בהעלאת מודעות או בהעלאת רגשות ,אלא
הוא דורש עשייה שתוביל אותו לשינוי ממשי וארוך טווח ,שינוי שמהותו העברת מוקד הכוח
מהצוות הטיפולי–שיקומי אל המתמודד עצמו.
התערבות של סנגור עצמי יכולה להיות עבור מתמודדים כלי מעשי להתמודדות יעילה
בחיי היום–יום ,פיתוח תחושת יכולת ומסוגלות עצמית ,פיתוח תקשורת יעילה המבוססת
על דיאלוג ,הכרה ומתן לגיטימציה לצורכי העצמי ולצורכי האחר ,היכרות עם נושא זכויות
וחובות וחיזוק הסנגור הקבוצתי של מתמודדים במערך בריאות הנפש.
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למודל הסנגור חמישה מרכיבים מרכזיים .1 :אמירה חיובית;  .2תיאור הקושי;  .3קושי אישי
בהקשר ההתמודדות עם המגבלה;  .4הצעת פעולה;  .5ובחירת הפתרון הסביר.

)המרכז לטכנולוגיה חינוכית( ,התאים לתחום השיקום
את ההתערבות פיתח צוות ָמ ָט"ח ֶ
בבריאות הנפש לפני כ– 8שנים וליווה במחקר .במחקר השתתפו  187נבדקים ו– 65מנחים.
ממצאי המחקר מלמדים על השפעת התערבות הסנגור העצמי בעלייה במודעות המשתתפים
לזכויותיהם ,על עלייה בתחושת הביטחון העצמי של המשתתפים ,ועימה יכולתם לבטא את
עצמם ,על עלייה בשיעור השימוש של המשתתפים בסנגור העצמי כדי לממש את זכויותיהם.
בעקבות התוכנית הצליחו כמה מהמשתתפים לשנות שינויים של ממש את חייהם האישיים:
לזכות בקידום במקום העבודה ,להשתלב בלימודים ולשפר את תנאי מגוריהם )לדוגמה,
מעבר מהוסטל לדיור מוגן או מדיור מוגן לדיור עצמאי(.

ההתערבות נלמדה  3שנים במט"ח ,ואף נלמדת בביה"ס הארצי להכשרה בשיקום ,לשילוב
ולהחלמה .כמו כן ,תהליכי הטמעה מתבצעים במגוון שירותי השיקום בבריאות הנפש
בקהילה בארץ .ההתערבות מיושמת בכמה מסגרות דיור ,תעסוקה וחברה במערך השיקום
בבריאות הנפש בקהילה.

התערבות קוגניטיבית–דינמית )(Dynamic–Cognitive–Intervention - DCI

ההתערבות הקוגניטיבית–דינמית ) (Dynamic–Cognitive Intervention - DCIפיתחה
והרחיבה את תפיסת ה– Feuerstein,) Structural Cognitive Modifiability –SCM
.(Rand, & Feuerstein, 2006

בבסיס תאוריית ההשתנות הקוגניטיבית מבנית ) (SCMעומדת האמונה ביכולת הפרט
ללמוד ולהשתנות בכל גיל ובכל מצב בריאותי ,אם יינתנו לו התנאים הנאותים לכך
)Feuerstein, Rand, & Feuerstein, 2006; Feuerstein, Rand, & Hoffman, 1979,
.(1980; Vygotsky, 1987

ההתערבות הקוגניטיבית דינמית הותאמה במיוחד לאוכלוסיות בריאות הנפש ,לצרכנים
ולמשפחות .ההתערבות מאמינה ומראה ששיפור בתהליכי החשיבה והלמידה יוביל לשיפור
ביכולת האדם להסתגל בקהילתו .ההתערבות מתייחסת לכאן ועכשיו .מטרתה להעשיר את
הלומד ולהרחיב את רפרטואר ההתמודדות וההתנהגות במצבי החיים השונים ,את מגוון
המיומנויות ויכולות החשיבה ,את קידום תחושת המסוגלות )תפיסה עצמית( למען תפקוד,
את השילוב ואת ההחלמה בקהילה בתחומי החיים השונים.

הדגש בגישה זו הוא ביכולת הלמידה וההשתנות האנושית באמצעות חיבור בין רגש,
קוגניציה והתנהגות ,ויישום תהליך ההשתנות בתקשורת במשפחה ומחוצה לה ,תוך שימוש
בעקרונות העיקריים של ההתנסות בלמידה מתווכת :כוונה והדדיות ,משמעות ,העברה,
תחושת המסוגלות ושיתוף מלא בין כל המשתתפים באינטראקצייה )כפי שיפורטו להלן(
)–Hadas–Lidor, Katz, Tyano, & Weizman, 2001; Hadas–Lidor, 1996; Hadas
.( Lidor & Weiss, 2005; Redlich, Hadas–Lidor, Weiss, & Amirav, 2009
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ההתנסות בלמידה מתווכת )התיווך( היא אינטראקצייה חברתית מיוחדת בין שני אנשים
ויותר ,המאפשרת תהליך של למידה .לפעולת התיווך שישה מרכיבים ,המתוארים בהמשך,
והם תנאים הכרחיים לקיומה של פעולת התיווך:
כוונה והדדיות :כוונה  -הדאגה לכך שהמסר שרוצים להעביר ללומד יחדור אליו ,ייקלט בו
ויבינו.
הדדיות  -מקבל התיווך )הלומד( נענה לגירוי של המתווך ומשדר סימנים שהוא מבין
ומתייחס לפעילות המתווך.
העברה  -הרחבת המטרה של פעילות הגומלין אל מעבר למצב שבו היא מתרחשת .הלומד
רוכש עקרונות והתנהגויות ,שישמשו אותו במצבים אחרים ושונים.
תיווכ למשמעות  -הענקת משמעות רגשית או ערכית )או את שתיהן( לתכנים ולפעילויות
המתווכים ללומד .המטרה היא ליצור אצל מקבל התיווך מוטיבציה או נכונות ללמוד
ולהשתנות .המשמעות עונה על השאלות "מדוע" ו"לשם מה".
תיווכ לתחושת מ6וגלות  -יכולת היא כל מה שאנו עושים היום ,כל מה שעשינו בעבר וכל
מה שבאפשרותנו לעשות ללא כל לימוד מוקדם .תחושת המסוגלות של אדם היא תפיסתו
את יכולתו ,והיא מרכיב חשוב בדימוי העצמי של האדם.
התנהגות משתפת  -מביעה את הצורך של הפרט לצאת מעצמו לכיוון האחר ולשתפו
ברגשותיו ,בחוויותיו ובמעשיו .השיתוף ממקד את הקשב של כל אחד מהשותפים כדי ליצור
ִ
חוויה משותפת.
עקרונות אלו מטרתם ללמד להפוך כל אינטראקצייה במשפחה ובסביבה למצב לימודי
מעצים וכדרך לפתור בעיות בחיי היום–יום במשפחה ,בלימודים ,בעבודה ובחברה.
הכלים שעומדים לרשותנו בגישה זו הם כלי האבחון הדינמי שמאפשרים לחשוף את
פוטנציאל ההשתנות שטמון בכל אחד" ,העשרה אינסטרומנטלית" שהיא מערכת של 500
תרגילי נייר ועיפרון ,שמקיפה את כל המיומנויות הקוגניטיביות ,ושמאפשרת פיתוח והרחבת
השימוש בהן ,ניתוח אפיזודות חיים ,באמצעות תיווך ובשילוב התייחסות לרגש קוגניציה
והתנהגות וסביבות חברתיות הטרוגניות ,המאפשרות למידה ושינוי.
את חקר התערבות ה– DCIעל אוכלוסיית בריאות הנפש החלו לראשונה בשנת  2001הדס
לידור ושותפיה ) .(Hadas–Lidor et al., 2001הם בדקו את יעילות ההתערבות  6חודשים
לאחר העברתה למדגם של  60נבדקים מבוגרים ,המתמודדים עם מחלת הסכיזופרניה.
ממצאי המחקר הראו שיפור של ממש במיומנויות קוגניטיביות ובתפקודי יום–יום בקרב
קבוצת המחקר ,לעומת קבוצת הביקורת ,שלא עברה את ההתערבות .מחקר המשך היה
של שפיר קיסר ושותפיה ) ,(Speier–Keisar et al., 2007שבדקו את יעילות ההתערבות
ואת השפעותיה על התפקוד הקוגניטיבי והחברתי במדגם של  28נבדקים המתמודדים עם
במדדי תפקוד
מחלת הסכיזופרניה בקהילה .ממצאי המחקר מלמדים אף הם על שיפור ממשי ַ
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קוגניטיבי ,בתפקוד חברתי ובסטטוס תעסוקתי לטובת קבוצת המחקר ,לאחר  6חודשים
מתום העברת ההתערבות .מחקר זה תומך בשימוש בהתערבות ִקצרת טווח של DCIבקרב
אוכלוסיית בריאות הנפש בקהילה.

ביחידות אחדות בארץ מיישמים כיום את ההתערבות הקוגניטיבית דינמית בעבודה יחידנית
ובקבוצות ,וכן בעבודה עם משפחות באמצעות קורס ֶק ֶש"ת )קידום ,שיתוף ותקשורת( שיוצג
להלן.

קורס קש"ת )קידום ,שיתוף ותקשורת(

קורס ֶק ֶש"ת החל לפעול בשנת  .(Hadas–Lidor et al., 2001) 2001הקורס הוא אקדמי
וייחודי ,המבוסס על עקרונות תאוריית ההשתנות הקוגניטיבית–מבנית ועל יישומה במודל
ההתערבות הקוגניטיבית דינמית ) .(DCI - Dynamic Cognitive Interventionהקורס
מיועד להדריך הורים ובני משפחה של האדם הסובל ממחלה פסיכיאטרית ,ומטרתו לשפר
את התקשורת בין האדם הסובל מהמחלה לבין משפחתו ואת התפקוד של הסביבה הקרובה
התומכת בו .המנחים הם אנשי מקצוע שסיימו את מסלול לימודי התעודה בנושא ההשתנות
הקוגניטיבית מבנית ואת יישומה במקצועות הבריאות ,והם הורים שהשתתפו בקורס קש"ת
והוכשרו להנחיה.

העבודה המשותפת של אנשי מקצוע והורים ,כמנחים בקורס ,דורשת למידה מחודשת,
מורכבת ומרתקת ,תוך הקשבה ושיתוף ותוך ליווי בהדרכה .אופי ההדרכה ומבנה ההדרכה
הם ייחודיים ל"קש"ת" ומתנהלים ברוח העקרונות שהקורס מקנה .הקורס מקנה למשתתפיו
ידע בתאוריית ההשתנות הקוגניטיבית מבנית ,בהתערבות הקוגניטיבית דינמית תיווכית
ובתפיסת ההחלמה ).(Lachman, Tal, & Hadas–Lidor, 2009

מטרת הקורס היא ללמד הורים להפוך כל אינטראקצייה במשפחה ובסביבה למצב לימודי
מעצים ,לפתור בעיות בחיי היום–יום במשפחה ,בלימודים ,בעבודה ובחברה בדרך של תיווך
כדי להיות פעיל ,מעורב ואחראי בטיפול בבן המשפחה .למעלה מזה ,מטרת הקורס היא
אף לפתח את מודעות ההורים והמטפלים לשימוש בקוגניציה; כדי להבין טוב יותר את
התנהגות הילד החולה ולהגיב עליה באופן מבוקר ומובנה  -הכול כדי להשפיע על תגובותיו
באמצעות האינטראקציות שלהם עימו .יתר על כן ,המשתתפים מוזמנים להשתמש בטיווך
ביחסי הגומלין שלהם עם אנשי מקצוע בשירותי הרפואה והשיקום.

אוכלוסיית היעד של הקורס היא הורים ,סבים או אחים ובני זוג של מתמודדים עם המחלה
הפסיכיאטרית שהופכים בסיומו למתווכים מומחים במשפחתם .כלי הלמידה הם ניתוח
אירועים מחיי היום–יום של בן משפחה המשתתף בקורס .המטרה היא לפתח אסטרטגיות
פעולה ותגובה לאירועים אלו באמצעות כלי התיווך .בן משפחה הלומד בקורס מקבל בסיומו
תעודה מטעם האוניברסיטה.

מחקרים מלמדים על האפקטיביות של גישה זו העובדת על פי עקרונות ה– ,EBPוהיא
נמצאת בהליך הכרה כהתערבות מוכחת ראיות )הדס לידור ושות' ;2009 ,שור;2009 ,
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Hadas–Lidor et al., Hadas–Lidor et al., 2011; Redlich et al., 2009;;2009
 .(Weiss et al., 2011; Weiss et al., 2013משתתפים דיווחו על רמה גבוהה יותר של
ידע ושינויים באמונות ובמעשיהם ,שפורשו כחיוביים בעקבות קורס ֶק ֶש"ת .כמו כן ,ממצאי
המחקרים על קורס קש"ת מלמדים שהקורס שינה את תפיסת המשתתפים את אירועי החיים,
שעימם הם מתמודדים ,ואת המשאבים העומדים לרשותם בהתמודדות עם אירועים אלה.
עמדות ביחס לתפקיד בני המשפחה
נמצא כי הקורס מסייע לפתח מיומנויות תקשורת ומשפר ָ
כמטפלים )הדס לידור ושות' ;2009 ,שור .(2009 ,לא זו אף זו ,ממצאי המחקר מלמדים כי
קורס ֶק ֶש"ת העלה במידה מובהקת את תקוות המשפחות ביחס לאדם החולה ,תוך הפחתת
הפער בין תקוותם של בני משפחה ביחס לעצמם וביחס לאדם החולה )Redlich et al.,
 .(2009לאור האמור לעיל נמצא שקורס קש"ת עשוי להגביר תחושת תקווה בקרב משפחות
במהלך מסע ההחלמה של בני המשפחה עם מחלת נפש.
קורס קש"ת הועבר למגוון בני משפחה מתרבויות שונות והיה פלטפורמה לבחינת הבדלי
תרבות בקהילה היהודית החרדית ).( Weiss, Hadas–Lidor & shor, 2013

השיח המוטיבציוני )(Motivational Interviewing
שיקום פסיכיאטרי נועד לעזור לאנשים עם מגבלה פסיכיאטרית לבחור ולקבל תפקיד
מוערך חברתית שהם מעדיפים ) (Anthony, Cohen & Farkas, 1990ולשמור עליו ,תוך
שימת דגש בערכים ובחשיבות של העבודה המשתפת של איש השיקום והמתמודד בהגדרת
הבחירות של הפרט ומטרותיו.
המתמודדים עם הפרעות נפשיות קשות מגיעים אל מערך הטיפול והשיקום כאשר הם מגלים
אמביוולנטיות באשר לשינוי שברצונם לעשות בחייהם וספקנות באשר לרצונם להיכנס
למסע השיקום וההחלמה ) .(Sciacca, 1997עם זה ,ממצאי מחקרים מראים שמתמודדים
רבים עם מגבלה פסיכיאטרית ,גם אם היא חמורה ,מביעים נכונות ועניין להשתלב בתפקידים
מאתגרים בתחומי החיים ובסביבות חברתיות נורמטיביות ,כגון דיור ,חברה ,עבודה ולימודים
) .(Cohen et al., 1997על מנת שאדם יוכל לבחור בחירה מושכלת להיכנס לתהליך
שיקום ולקבל עליו אחריות לתהליך ,יש לסייע לו לבחון את מידת מוכנותו ולפתחה במידת
הצורך).(Farkas, Sullivan–Soydan, & Gagne, 2000
הגישה המוטיבציונית היא התערבות שפותחה במטרה לסייע לאנשים להגדיר את הרווחים
ואת ההפסדים הקשורים במטרות שהם מציבים בחייהם ,וגם את היתרונות ואת החסרונות
בקבלת שירותים שיכולים לסייע בידיהם להשיג את מטרותיהם )Miller & Rollnick,
.(1991
הגישה המוטיבציונית היא שיטה מובילה ומוכחת להניע שינוי התנהגותי במגוון תחומים.
הגישה מסייעת בחקירה ובפתרון של אמביוולנטיות ביחס לשינוי ,מתוך עמדה מקבלת
ומכבדת ,המסייעת "להשתחרר מתקיעות" ולגייס את המשאבים הפנימיים של האדם לקראת
השינוי .בשיטה זו נעשה שימוש באסטרטגיות להגברת מוטיבציה ולחיזוק מחויבות לשינוי,
תוך התייחסות לעבודה עם התנגדות ,וחיזוק הביטחון של האדם במסוגלותו לשינוי .זהו כלי
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יישומי ,המשלב טכניקות ריאיון לבניית מוטיבציה של האדם לקראת שינוי.

אלה מטרות הכלי .1 :לסייע לאדם לנוע על רצף שלבי שינוי ההתנהגות באמצעות יצירת
אווירה תומכת ,בלתי שיפוטית וישירה ,המאפשרת לחקור את רמות המוטיבציה ,את המוכנות
ואת הביטחון בביצוע שלבי השינוי ,וגם את רמת האמביוולנטיות ביחס לשינוי;  .2לזהות את
השלב שבו האדם נמצא ולהתאים לו את שיטת ההתערבות .לדוגמה ,אדם בשלב הראשון של
טרום התכוונות לא יכול להסתייע בהתערבות מכוונת פעולה.

השיח המוטיבציוני הוא כלי מכוון–אדם ) (client–centeredשמטרתו להעלות את
המוטיבציה הפנימית לשינוי באמצעות חקר ופתרון של אמביוולנטיות .הגישה מאמנת את
המטפל ,הנקרא יועץ ) ,(counselorלחקור את הבנת המתמודד ואת התייחסויותיו ולהגדיר
את מידת מוכנותו ) (readinessלשינוי.

הגישה מאפשרת לאדם ולמטפל לבחון מאורעות יחד .היא מתמקדת בעניין העכשווי
של הפרט ומכבדת את האוטונומיה שלו לבחור את הטיפול הרצוי עבורו בשלב הנוכחי.
זוהי גישה המבוססת על קולבורטיביות ,ולא על הנחיית יחיד ,שלפיה היועץ מעורר את
המוטיבציה הפנימית של המטופל ואת המשאבים העומדים לרשותו לביצוע השינוי המיוחל.

הכלי נלמד כיום במסגרות לימוד אחדות ,כחלק מההכשרה של הכלי להערכה ולפיתוח של
מוכנות לשינוי ,וכחלק מההתערבות לניהול מחלה והחלמה ונכנס לשיח במערך השיקום
והטיפול בבריאות הנפש.

הערכה ופיתוח של מוכנות לשיקום )(Assessing & Developing Readiness

הכלי מתבסס על תאוריית שלבי השינוי של פרוצ'סקה ודקלמנטה )& Prochaska
 (,DiClement, 1984ופיתח אותו צוות ממרכז ההכשרה בשיקום שבאוניברסיטת בוסטון
).(Cohen, Anthony, & Farkas, 1997

מוכנות לשיקום היא מצב מנטלי ורגשי של האדם ,שבו הוא רוצה וערוך לתחילתו של תהליך
שינוי מובנה בחייו .הערכת מוכנות לשיקום בנויה מתהליך מובנה ושיטתי ,הנערך באופן
פרטני .מטרתו ליצור תמונת מצב עדכנית לגבי מידת הרצון והידע שיש לאדם להתחיל
במסע השינוי ,הכרוך בהשגת תפקיד ממשי בקהילה באחד מתחומי החיים של מגורים,
עבודה ,לימודים או חברה.

בתהליך ההערכה נערכת בדיקת המוטיבציה הפנימית והחיצונית של האדם לשינוי .התהליך
נעשה בשותפות כאשר איש המקצוע תומך בהתבוננות עצמית ואותנטית ,מאפשר ומעודד
אותה ומכוון לה .איש השיקום נמצא בעמדת הקשבה אקטיבית ,המאפשרת לו ולאדם לצאת
ביחד לתהליך השיקום מנקודת מוצא מושכלת ושליטה רבה יותר בתהליך .כאשר ההערכה
נעשית נכון ,מידת המוכנות לשינוי מתבהרת ,וכך אפשר לבחון צעדים אפשריים לאור
תוצאותיה.

מוכנות נבנית על בסיס כמה אלמנטים :צורך ,רצון ,תחושת מסוגלות ,ציפיות חיוביות,
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תמיכות קיימות וידע על עצמי ועל הסביבה ועל התפקידים שבהם אמור לחול השינוי.
)(Anthony & Farkas, 2009
בתום הערכת המוכנות לשינוי מתקיים שלב שני ,על פי הצורך ,בפיתוח מוכנות לשינוי,
תוך הצבת מטרות אישיות ,יצירת התנסויות קצרות טווח ,פיתוח התנסויות למידה ,שיעודדו
את האדם להיכנס לתהליך של שינוי ולקבל עליו אחריות לתהליך .האדם מוכן להשתלב
בפעילויות הכרוכות בקידום תהליך השיקום במסגרת תוכנית מתוחמת בזמן ומוגדרת
מטרות .תוכנית זו עוברת הערכה מחדש בכל פרק זמן מוגדר מראש.
אומנם מוכנות לשיקום היא מושג מפתח בתחום השיקום הפסיכיאטרי מ–Farkas,) 1980
 ,(Soydan, & Gagne, 2000אך יעילות הכלי לא אוששה אמפירית .כמה מחקרים שבחנו
למדדי תוצאה בשיקום פסיכיאטרי תומכים תמיכה מסוימת
את הקשר של מוכנות לשיקום ַ
לתוקף המבני של הכלי )Casper & Fishbein, 2002; Rogers, Martin, Anthony,
 .(;Massaro, Danley, Crean, & Penk, 2001למעלה מזה ,מחקרים על תעסוקה נתמכת
) (SEיש בהם כמה ראיות התומכות בכך שהשימוש בכלי של מוכנות לשיקום עשוי להיות
גורם המשפיע על מדדי תוצאה טובים יותר בתחום התעסוקה )Lucca, Henry, Banks,
.(Simon, & Page, 2004; Roberts & Pratt, 2010
ספּר"א )האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי(,
הכלי הובא לארץ בשנת  2011בחסות יִ ָ
קרן טאובר ,משרד הבריאות והחוג לבריאות הנפש הקהילתית באוניברסיטת חיפה .מאז הוא
נלמד בביה"ס הארצי להכשרה בשיקום ,לשילוב ולהחלמה והוחל בתהליך יישום והטמעה
של ההתערבות בכמה שירותי שיקום בארץ ,תוך ליווי מחקרי ראשוני בישראל.
עד כה תוארו התערבויות אחדות בתחום השיקום והטיפול ,שחלקן הוכחו כיעילות בקידום
המטרה שלשמה פותחו ,ואחרות נמצאות בשלבי יישום שונים ובבדיקה בדרגות שונות
של תמיכה מחקרית בדבר יעילותן .כפי שנאמר לעיל ,להתערבויות אלה תרומה של ממש
לתהליכי ההחלמה של המתמודדים עם מחלות נפש קשות .מטרתן להקנות מיומנויות כדי
לשפר את תחומי חיי האדם ,וחלקן אף יצמצמו את השפעת המחלה ואת הסימפטומים על חיי
היום–יום .חלק ניכר מהתערבויות אלה כוללות מדריכי יישום מפורטים ,כגון חוברות עבודה
למשתתפים ,הנחיות יישום ברורות לעובד השיקום ועוד .מתוך ניסיון להקל על המתמודד
את יישומן ,ומתוך שאיפה לצמצם את הפער שעדיין קיים בין הידע לגבי תרומתן לבין מידת
יישומן בארץ ובעולם  -הוצגו ממצאים המעידים על מידות שונות של יעילות והמדגישים
את הניסיון להעריך את תוצאותיהן ולחדד את תרומתן הייחודית של כל אחת ואחת מהן.
בהמשך נתאר כמה שירותי שיקום וטיפול ,שחלקם אף הוכחו כיעילים ,ואחרים הם בשלבי
פיתוח ובדיקה באשר ליעילותם.

שירותי שיקום וטיפול
התערבויות שיקומיות–טיפוליות מקדמות החלמה ,שנסקרו לעיל ,שונות ממודלים של שירותי
שיקום וטיפול בבריאות הנפש בקהילה .בעוד התערבויות מתמקדות בעיקר בטכניקה ובתוכן,
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המודלים לשירותי שיקום וטיפול בבריאות הנפש בקהילה  -שמים דגש רב יותר בנושאים
מבניים .נושאים אלה קשורים לאופן שבו שירותי הטיפול והשיקום מועברים ויוצרים מרחב
שיקומי טיפולי ,שבו מתקיימת הפרקטיקה עצמה ,בין שהיא באמצעות התערבויות מוכחות
או מבטיחות ובין שהיא באמצעות דרכי שיקום וטיפול ,שמנחים סטנדרטים המגדירים את
מטרת השירות .שירותי השיקום והטיפול נועדו במיוחד כדי להתמודד עם אתגרים ועם
קשיים במגוון תחומי החיים )כגון עבודה ,ניהול חיים עצמאים ,לימודים ועוד( ולתת להם
מענה ,תחומי חיים שאיתם מתמודדים אנשים עם מחלות נפש חמורות .שירותים אלה
מיועדים להעניק תמיכה מותאמת ומספיקה ולאפשר למתמודדים עם המחלה לחיות חיים
מלאים ,ככל האפשר ,לממש את הכישרונות ,את הרצונות ואת מטרותיהם האישיות בתוך
מסגרות נורמטיביות.

להלן נתאר שני שירותים שהוכרו כשירותים מבוססי ראיות :תעסוקה נתמכת וטיפול אסרטיבי
בקהילה ,נוסף על שירותי קהילה מבטיחים נוספים )כגון השכלה נתמכת ,דיור נתמך ותמיכת
העמיתים( ,ואלה יתוארו בהמשך.

תעסוקה נתמכת

שירות התעסוקה הנתמכת הוא שירות התומך בהעסקת מתמודדים במקומות עבודה בשוק
הפתוח לאורך זמן או משמש כשלב זמני בתהליך מתקדם לקראת השתלבות עצמאית בשוק
העבודה החופשי.

מטרת שירותי התעסוקה הנתמכת היא ללוות את המתמודד בבחירת מקום העבודה
בשוק הפתוח ובשכר הולם ,באופן המותאם לכישוריו ,לרצונו וליכולותיו ,תוך ליווי
בהשמה ,בהדרכה ובתמיכה בתהליכי הקליטה ,ההסתגלות והפעילות השוטפת במקומות
התעסוקה .ליווי זה מאפשר לעבור ממצב של תלות במערכות התעסוקה המוגנות לעצמאות
וליציבות בתעסוקה בשוק החופשי .בעשותו כן ,שירות התעסוקה הנתמכת מעודד העצמה,
אינטראקצייה חברתית ושילוב קהילתי.

בשעה שמרבית המתמודדים עם מחלות נפש חמורות מעוניינים בתעסוקה תחרותית בשוק
הפתוח )McQuilken et al., 2003; Mueser & Gingerich, 2001; Ramsay et al.,
 ,(2011מחקרים מראים שהפחתת השיעורים של השילוב בשוק העבודה ,שבדרך כלל נעים
בין  10%ל– 20%בלבד  -היא מן ההשפעות השליליות ביותר של המחלה )& Marwaha
 .(Johnson, 2004; Marwaha et al., 2007נתון זה מטריד במיוחד מפני שלתחרות בשוק
הפתוח השפעות חיוביות על מגוון רחב של מדדי תוצאה בקרב המתמודדים עם מחלות נפש
חמורות .עם השפעות אלה מונים הכנסה משופרת ,צמצום הנטל הכלכלי על בני המשפחה,
המ ְט ָרתיוּת ,הערך העצמי והפחתה בסימפטומים )Arns & Linney,
שיפור מתון בתחושת ַ
 .(1993; Mueser et al., 1997נוסף על ההשלכות האישיות השליליות של שיעורי תעסוקה
נמוכים ,זהו גורם מרכזי לנטל הכלכלי העולמי הגבוה של המחלה ).(Wu et al., 2005

לפנים היה שיקום תעסוקתי כרוך בתקופות ממושכות של הכשרת מיומנויות תעסוקתיות,
לעיתים קרובות בתוך מפעלים מוגנים ,כדי ללמד כישורים הדרושים לתעסוקה בשוק הפתוח.
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גישה זו לשיקום תעסוקתי לא הוכחה כיעילה כדי לסייע לצרכנים להצטרף לכוח העבודה
התחרותי ) .(Bond, 1992בשני העשורים האחרונים פותחה תעסוקה נתמכת כחלופה לגישה
של רכישת מיומנויות תעסוקתיות במסגרת מוגנת .מטרתה  -לסייע לאנשים למצוא עבודה
בשוק הפתוח במהירות לפי בחירתם ,ואחרי כן לספק להם את התמיכה ואת ההכשרה
הנדרשת כדי לשמור על מקומות עבודה אלה ,או לַ ֲחלופין  -לעבור למקום עבודה אחר
).( Mueser & McGurk, 2014
בלאנץ' ואנתוני ) (Blanch & Anthony, 1987היו מי שהציגו את המודל הראשון
של תעסוקה נתמכת ,ולפיו אין תועלת במעברים איטיים והדרגתיים או ברצף שיקומי
מוגן ,אלא יש להתנסות התנסויות אמת בשוק הפתוח ,המשמשות להכשרה מקצועית
והמספקות למידה חווייתית .על פי עקרונות היסוד של מודל זה פותח מודל ה–IPS
) ,(Individual Placement and Support Programהמתייחס לתהליכי ההשתלבות
והמושת ֶתת על שישה עקרונות:
ֶ
בתעסוקה נתמכת
הכרח
 .1שלב בחירת העבודה ) .2 ;(Chooseמיקוד במציאת עבודה בשוק הפתוח ,ללא ֵ
לשהות במסגרות מוגנות כהכנה;  .3בחירה לפי העדפות האדם;  .4קבלת החלטות משותפת
בין אנשי מקצוע טיפוליים ושיקומיים לבין ספקי שירותי שיקום תעסוקתי בשלב השגת
העבודה ) ,(Getחיפוש מהיר אחר מקומות עבודה פוטנציאליים והכשרה במקום העבודה
עצמו ) ,(on the job trainingוהאדם לומד מיומנויות ספציפיות בהקשר של סביבת
העבודה שבה הוא נדרש לתפקד;  .5שלב שימור העבודה ) .6 ;(Keepתהליך אבחון דינמי
מקיף ומתמשך ,המתבצע תוך כדי תהליך ההשתלבות בעבודה );(On–Site Assessment
תמיכה לאורך זמן ) (Time–Unlimited Supportוהבאה בחשבון כי תהליך ההחלמה הוא
תהליך אישי ,וכל מתמודד זקוק להתערבות ולתמיכה באופנים שונים ,בנקודות זמן שונות
ולפרק–זמן שונה ).(Becker & Drake, 1994
מודל התעסוקה הנתמכת המתוקף והנתמך ביותר אמפירית הוא מודל )The Individual
Becker & Drake, 2003; Swanson & Placement and Support - IPS model
 .(Becker, 2008, 2011המודל מותאם לכל אדם המבקש להשתלב בעבודה בשוק החופשי.
אין לו כל קריטריון מוציא כלשהו ,העלול ליצור הדרה כלשהי לצרכנים כאלה או אחרים.
בהכרח קריטריון לזכאות
ֵ
לפיכך ,הפוגה סימפטומטית או התנזרות מחומרים ממכרים אינן
לתעסוקה בשוק הפתוח .מודל ה– IPSמתמקד בחיפוש מהיר אחר משרות תחרותיות בקהילה
על פי העדפות האדם ומאפשר ליווי בלתי מוגבל למעקב ולתמיכה .המודל מתמקד גם
באינטגרציה עם שירותים תעסוקתיים וקליניים באמצעות מפגשים שבועיים מתואמים למתן
ייעוץ שוטף ,הכוללים את כל נותני השירות.
מחקרים רבים תומכים ביעילותו של מודל ה– IPSשל התעסוקה הנתמכת לשיפור ַמדדי
התוצאה בתעסוקה בשוק הפתוח לאנשים המתמודדים עם מחלת הסכיזופרניה ועם מחלות
נפש חמורות אחרות .מעל  20מחקרים אקראיים מבוקרים ,שנעשו בארה"ב ובמדינות
אחרות ,השוו תעסוקה נתמכת למגוון רחב של מודלים אחרים בשיקום תעסוקתי .המודלים
כוללים קבוצות כישורי חיים ,תעסוקה מעברית ומודלים של שירותי תעסוקה מגוונים,
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ומרבית המחקרים חוקרים את מודל ה– .(;Bond, Drake & Becker 2012) IPSמחקרים
מלמדים על יעילותה של ההתערבות בהשגת תעסוקה הולמת ,בשעות עבודה המותאמות
ליכולות המתמודד ובשכר גבוה יותר –כול זה לעומת מסגרות תעסוקה אחרות )Bond et
 .(al., 2001;Cook et al., 2005; Lehman et al., 2002במחקר אחר נמצא כי ההצלחה
בבחירת העבודה ) (chooseמושפעת לטובה משיחות על נושא העבודה ועל התעסוקה
הנתמכת בכלל; כמו כן ,חשובה הכניסה המהירה למקום העבודה ) ,(getללא הכנות מרובות.
עמדות
עוד נמצא כי חשיפת המעסיקים למידע על מגבלות פסיכיאטריות כדי להפחית ָ
סטיגמטיות ,תוך מתן התאמות במקום העבודה לצורכי המתמודד ,קשר תכוף ורמת תמיכה
גבוהה שנותן עובד ההשמה ,הן למעסיק והן למתמודד  -יוצרת תחושת ביטחון ונוחות ,ואלה
מאפשרות את ההשתלבות לאורך זמן ותורמות להצלחת שילובו של אדם בשוק החופשי
לאורך זמן ) .(Gowdy, Carlson & Rapp,, 2003) (keepיתר על כן ,מטא–אנליזה של 15
מחקרים אקראיים–מבוקרים של מודל ה– IPSבתעסוקה נתמכת ,כולל  9מחקרים מארה"ב
ו– 6מחקרים ממדינות אחרות ,הראו גודל אפקט של  77לטובת שיפור העבודה בשוק הפתוח
על פני  18–24חודשי מעקב ,לעומת מודלים אחרים של שיקום תעסוקתי )Bond et al.,
 .(2012מחקר אקראי מבוקר שפורסם לאחרונה ועקב אחר המתמודדים חמש שנים  -הראה
שמתמודדים שחולקו באקראי לתעסוקה נתמכת אף שהו פחות זמן בבתי חולים פסיכיאטריים
ממי שקיבלו שירותי שיקום תעסוקתיים קונוונציונליים ,נוסף על ַמדדי תוצאה תעסוקתיים
טובים יותר בקרב העובדים בתעסוקה נתמכת ).(Hoffmann et al., 2014

בישראל ,משנכנס חוק שיקום נכי נפש לקהילה ,החלו להתפתח שירותי תעסוקה נתמכת,
המבוססים חלקית על העקרונות של בלאנץ' ואנתוני ).(Blanch & Anthony, 1987

כיום משולבים כ– 7,000אנשים עם מגבלה נפשית בשירותי התעסוקה הנתמכת )מחלקת
המידע וההערכה ,משרד הבריאות נתוני ספטמבר  .(2017שיעור המתמודדים שמקבלים
התערבות זו הולך ועולה עם השנים ,בד–בבד לשינוי בתפיסות הרווחות בכיוון של מעבר
משירותי שיקום מוגנים לשירותי שיקום נתמכים ובשל הכשרת עובדי התעסוקה לכיוון
פיתוח תחום התעסוקה הנתמכת בשוק הפתוח.

את שירות התעסוקה הנתמכת בישראל מספקים כמה ספקי שירות לפי סטנדרטים שנבנו עם
החלת החוק ושמתעדכנים כיום .השירות הניתן כיום עדיין אינו עומד בקריטריונים המגדירים
שירות מוכח ראיות ) ,(EBPוהסטנדרטים החדשים שייבנו ישאפו לעמוד בקריטריונים אלה.
כמו כן ,יש צורך לחדד את המרכיבים המקדמים את הצלחת השילוב בשוק הפתוח ,כפי
בספרות ולבחון מדדי תוצאה כדוגמת מספר השעות שאדם עובד בפועל בשוק
שתוארו ִ
הפתוח ומידת השיפור במדדי ההכנסה.

חסמים אחדים עומדים בדרך להטמעה רחבה יותר של ההתערבות ויישומה בישראל ,תוך
שמירה על מרכיבי המודל של תעסוקה נתמכת שתוארו לעיל ונמצאו כיעילים בשילוב
האדם בשוק החופשי .אחד החסמים הוא חסם הסטיגמה ,המשפיע על המעסיקים ,וגם על
המתמודדים ועל בני משפחותיהם .כמו כן ,יש חסם הנגישות ,אשר ביסודו עומדת הבנת
הצרכים הייחודיים של אדם המתמודד עם מגבלה נפשית וההתאמות הדרושות לו .במדינת
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ישראל קיים מחסום חקיקתי ,הקשור לשכר המינימום המופחת ,והמגביל את הכנסות
המתמודדים עם נכות נפשית עד לשיעור של קצבת הנכות ,שהם מקבלים עבור אובדן
כושר השתכרות .מחסום זה יוצר נורמות העסקה שליליות ומחזק את הסטיגמה .חסמים
אלה מקבלים כיום התייחסות לשינוי באמצעות ערוצים פוליטיים חוקתיים ,כדוגמת "חוק
לרון" וניסיון ליצור מתן תמריצים למעסיקים עבור העסקת משתקמים .לא זו אף זו ,ממשלת
ישראל אישרה להרחיב את היקף בעלי המוגבלויות המועסקים בשירות המדינה .על פי
ההצעה ,ייצוגם של אנשים עם מוגבלות לא יפחת מ– 3%מסך המועסקים בשירות המדינה עד
לסוף שנת  .2017בתום התקופה תבחן הממשלה העלאת שיעור זה בהיקף של  2%נוספים.
החלטה זו באה בהמשך להחלטת הממשלה הקודמת שהקצתה ִ 45משׂרות ייעודיות לאנשים
עם מוגבלויות בשנים  .2012–2013במסגרת החלטה זו הוקמו גם ֶמרכזי ֶהכווֵ ן תעסוקתי
לבעלי מוגבלויות.
בד–בבד מחלקת השיקום בבריאות הנפש במשרד הבריאות פועלת להתקין תקנה להעסקת
 10%מתמודדים עם מגבלה נפשית בכל אחד מצוותי השיקום במערך שירותי השיקום בקהילה,
הכול ביחסי מעסיק מועסק .בתחום הציבורי והעסקי ,משרד הבריאות מאגם משאבים עם משרד
הת ָמ"ת )תעשיה ,מסחר ,תעסוקה( ועם תוכניות של הג'וינט כדי לפתח תוכניות תעסוקה בשוק
ָ
הפתוח ,כולל הרחבת קהל המעסיקים ובעלי העניין .זאת ועוד ,מערך השיקום בקהילה פועל
לפיתוח הכשירות לעובדי השיקום ללימוד מיומנויות בתחום עולם העבודה בכלל ,והעבודה
בתחום התעסוקה בשוק הפתוח ,בפרט .השנה הקורס הנלמד בביה"ס הארצי להכשרה בשיקום,
לשילוב ולהחלמה והעוסק בעולם העבודה  -משלב לראשונה במסגרת הלימודים התערבות
קוגניטיבית בתעסוקה נתמכת ) .(Cognitive Skills for Work - CSWהתערבות זו פותחה
בארה"ב ) (McGurk et al., 2007והותאמה לאוכלוסיית מקבלי השירותים בישראל .ההכשרה
על ההתערבות ויישומה בכמה שירותי תעסוקה נתמכת ילוו במחקר .עם זאת ,יש להמשיך
ולהשקיע מאמץ ולבנות את תהליכי ההכשרה וההדרכה באופן המותאם יותר למודל המקורי,
המוכח ראיות ,לצד ביצוע התאמות לארץ.

תיאום טיפול
המונח "תיאום טיפול" הוא שירות ותיק הקיים כבר קרוב לשישה עשורים בארה"ב )Mueser
 (et al., 1998והותאם לתחום השיקום הפסיכיאטרי בארץ.
מדובר בשירות שהוא התערבות אישית ודיאדית בין מתאם טיפול או שיקום לאדם שהוא
מלווה .המטרה היא להציב מטרות אישיות ושיקומיות ולממשן ,תוך קידום תהליך ההחלמה
וההשתלבות בקהילה .זהו תהליך של הנגשה ותיאום בין מקבל השירות לבין השירותים שהוא
מקבל ,ומטרתו  -לסייע לאנשים עם מוגבלויות פסיכיאטריות לספק את צורכיהם המרובים
והמורכבים באופן היעיל ביותר ) .(Intagliata, 1982; Walsh, 2000חמש פונקציות
בסיסיות מבצעים מתאמי הטיפול או מתאמי השיקום :הערכה ,תכנון ,תיאום וחיבור בין
האדם לשירותים ,ניטור ,וסנגור ).(Corrigan et al., 2008
מודלים של תיאום טיפול נמצאו יעילים זה למעלה מארבעה עשורים )משנות ה–70
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המוקדמות( בצמצום ההידרדרות במצבם הנפשי של משתקמים ,בשיפור יכולתם התפקודית,
בהפחתת מספר ימי אשפוז ,בשיפור בדיווח מדדי איכות חיים והחלמה ,בהיענות רבה יותר
לטיפול רפואי ,בניצול טוב יותר של שירותי בריאות הנפש ובהפחתה בסימפטומים ובעלויות.
עוד נמצא כי תיאום טיפול מיטיב את התפקוד היום–יומי של מטופלים )& Chamberlain
Rapp, 1991; Dieterich, Irving, Park, & Marshall, 2010; Latimer & Rabouin,
 .(2011; Stein & Santos, 1998מחקר מבוקר נוסף ,שנעשה על מדגם גדול של משתתפים,
המתמודדים עם מחלות נפש חמורות ,מצא ,כי העלות השנתית של צריכת שירותים עבור
אנשים הצורכים שירות תיאום טיפול  -נמוך באופן מובהק משל אנשים בטיפול רגיל ,ללא
תיאום טיפול ).(Basu, Kee, Buchanan, & Sadowski, 2012

בישראל שירותי תיאום הטיפול מוגדרים בחוק שיקום נכי נפש בקהילה )התש"ס(2000 ,
כחלק משירותי השיקום הניתנים בסל השיקום .שירות תיאום הטיפול ,או כפי שהוא מכונה
כיום" :שירות לתיאום תוכניות שיקומיות בקהילה"  -נועד לסייע בבנייה ,ביישום ,בליווי,
במעקב ובקידום של תוכניות שיקום פרטניות ,שאושרו למתמודדים עם מגבלה עקב נכות
נפשית ,לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס– .2000כמו כן ,נועד השירות לסייע
לאנשים להיות אקטיביים בבניית תוכניותיהם השיקומיות ובהגדרת מטרותיהם האישיות.
השירות מתמקד בהסרת חסמים בנגישות לוועדת השיקום; בסיוע למימוש החלטות ועדת
האזורית; בסיוע בתהליכי ההסתגלות לשירותי השיקום; בסיוע בתהליכי מעבר בין
השיקום ֲ
שירותים; בסיוע להתאמת תוכניות השיקום לציפיותיו ולצורכי המשתקם ולקידומו בתהליכי
השיקום וההחלמה .השירות מתייחס באופן מערכתי למשתקם ,למשפחתו ,למערכת השיקום,
למערכות הטיפוליות הנפשיות והגופניות ולמערכות רלוונטיות אחרות.

בלשכות הבריאות ,כחלק מצוות השיקום הבכיר ,הועסקו בעבר מתאמי טיפול מחוזיים.
מתפקידם היה לתת שירותי תיאום תוכניות שיקום למתמודדים עם צאתם מוועדות השיקום
האזורית.
האזוריות ועד להשתלבותם בשירות השיקומי הייעודי ,שאושר להם בוועדת השיקום ֲ
ֲ
עם כל זה ,עד שנת  ,2005על אף שהיו במחוזות מתאמי טיפול ,מספרם לא עמד בצרכים
בפועל ,ועל כן גובש הרעיון להפריט את שירות תיאום הטיפול .ההפרטה נועדה לאפשר
למספר רב יותר של אנשים לקבל את תמיכותיהם השיקומיות באופן מתוכנן במסגרת תוכנית
השיקום והחלמה .הודות לשיתוף קרן לזלו נ' טאובר הוחלט בשנת  2007לפתח שירות למתאמי
תוכניות שיקום ולקיים מיזם חלוצי )פיילוט( במחוזות מרכז צפון ומרכז דרום.

את השירות הקימה עמותת משה הס ופעל  4שנים במחוזות מרכז צפון ומרכז דרום .במהלך
שנותיו הראשונות לווה השירות במחקר ) .(Roe et al., 2013מטרת המחקר הייתה להעריך
את השירות לתיאום תוכניות שיקומיות החדש  -במספר מדדים בקרב משתקמים וביניהם:
הצבת מטרות ,איכות חיים ,תפקוד צרכים שלא מולאו וחומרת סימפטומים .כן נבחנה במחקר
זה המשמעות הכלכלית של שירות לתיאום תוכניות שיקומיות החדש ביחס למצב הקיים.

 1,545משתקמים החלו את המחקר ,מהם  808איש בקבוצת המחקר )צרכו את השירות
לתיאום תוכניות שיקומיות נוסף על יתר שירותי השיקום הקיימים( ו– 737משתקמים בקבוצת
הביקורת )צרכו שירותי שיקום קיימים ללא השירות החדש לתיאום תוכניות שיקומיות(.
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מערך המחקר התבסס על שתי הערכות בשתי נקודות זמן שונות :הערכת זמן  1שנעשתה
לפני קבלת השירות החדש  -לתיאום תוכניות שיקומיות )לקבוצת המחקר( והערכת זמן ,2
כ– 20חודשים מיום ההערכה הראשונה .ממצאי המחקר מלמדים על הבדלים מובהקים בין
קבוצת המחקר לבין קבוצת הביקורת לטובת קבוצת המחקר בתחומים האלה :הצבה וקידום
לקראת מטרות ,איכות חיים ,תפקוד ,מסוגלות עצמית והפחתה בצרכים שלא מולאו .מבחינה
שיקומית ,המחקר הנוכחי ) (Gelkopf et al., 2016הראה יתרונות שיקומיים של השירות
למתאמי תוכניות שיקום עבור המשתקמים לעומת המצב הקיים ,ועל כן הורחב לכל מחוזות
הארץ .כיום ,בשל הגדילה העקבית בכמות מקבלי השירותים ,ועל מנת להעלות את שיעור
יישום החלטות ועדת השיקום ,העומדות על כ– ,70%ניכר הצורך להגדיל מאוד את תקני
תיאום תוכניות השיקום עבור כל מקבלי השירותים.
בהמשך הורחב השירות לכל מחוזות הארץ ,והוא משרת כ– 1,500אנשים בלבד .השירות
פועל במודל המבוסס על שילוב בין מודל הכוחות והמודל השיקומי לתיאום טיפול .במודל
זה ניתנת תשומת לב לשיקום על–פי בחירת המשתקמים )בדומה למודל השיקומי( ,תוך
התמקדות בכוחות ובנכסים של המשתקמים יותר מהתמקדות בבעיות ובחולשות שלהם
)בדומה למודל הכוחות( .בתקופה הקרובה יורחב השרות עוד יותר ,תוך מתן תיאום טיפול
במגוון מודלים ולמגוון מקבלי שירותים.

טיפול קהילתי אסרטיבי )(Assertive Community Treatment - ACT
בתהליך האל מיסוד ,שהחל ב– ,1960עם העברת מוקד הטיפול במחלת הסכיזופרניה מבתי
חולים לקהילה ) ,(Johnson, 1990פותחו ברחבי ארה"ב מרכזי בריאות נפש קהילתיים.
אולם ,אנשים רבים ,שהתמודדו עם מחלות נפש חמורות ,לא השתמשו בשירותים אלה
למרות זאת ,ולפיכך הם היו פגיעים יותר למשברים תכופים ,להישנות המחלה ולאשפוזים
חוזרים ) .(Pepper et al., 1981מודל הטיפול הקהילתי האסרטיבי ) (ACTפותח כדי לגבור
על המכשולים הללו ,תוך מיקוד עיקרי באנשים עם היסטוריה של אשפוזים פסיכיאטריים
תכופים או מתמשכים ,או תפקוד פסיכו–סוציאלי נמוך ביותר ).(Stein & Santos, 1998
מודל ה– ACTמבוסס על הרעיון שלפיו ,אם האנשים אינם מגיעים לטיפול בשירותי הקהילה
בכוחות עצמם ,שירותים אלה יוצעו להם בסביבת חייהם הטבעית ).(Stein & Santos, 1998
המודל שונה מתיאום טיפול מסורתי ומשירותים פסיכיאטריים אחרים בכמה מאפיינים.1 :
במתן תשומה גדולה יותר של צוות טיפולי נדרש ביחס למספר מקבלי השירותים .ב–ACT
היחס בין צוות טיפולי לצרכנים הוא  ,1:10ואילו בתיאום טיפול מסורתי הוא  1:30ומעלה.2 .
במתן מרבית שירותי הקהילה בעת ובעונה אחת על ידי אותו צוות )בניגוד לשירות מרפאתי
בלבד( .3 .בטיפול משותף של כל אנשי הצוות המטפל באדם עצמו ,מצב המסייע בהפחתת
שחיקה )בניגוד לטיפול פרטני של מתאם הטיפול מול האדם( .4 .בכיסוי מלא של כל צוות
ה– 24 ,ACTשעות ביממה ,כולל במקרי חירום )בניגוד לעבודה בשעות היום בלבד ומתן
שירותים נפרדים למקרי חירום( .צוותי ה– ACTהם רב–תחומיים )כוללים פסיכיאטר ,אחות,
ומומחים בתחומים ,כגון שיקום מקצועי ושימוש בחומרים ממכרים( ובדרך כלל הם משרתים
בין  50ל–  150לקוחות .מגוון רחב של שירותים ניתנים ,כולל סיוע בניהול טיפול תרופתי,
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תמיכות פרקטיות )לדוגמה ,סיוע בחיפוש אחר מסגרות דיור ,סיוע בתשלום חשבונות( ושיקום.

הטיפול הקהילתי האסרטיבי ) (ACTהוא התערבות מוכחת ראיות ,ואת יעילותה הוכיח גוף
מחקרי רחב ) .(Mueser, Tottey, Lynde, Singer & Drake, 2003למעלה משלושים
מחקרים אקראיים מבוקרים נחקרו להערכת מודל ה– .ACTכמעט כל המחקרים הללו נעשו
בארה"ב והתמקדו במתגוררים בקהילה עם אשפוזים תכופים ,תקופות ממושכות באשפוז או
עם דרי רחוב )או שניהם( .ממצאי מחקרים מלמדים ששיטת התערבות זו מפחיתה משיעור
האשפוזים החוזרים ,משפרת את יציבות המגורים בקהילה ומקילה על המתמודד את חומרת
הסימפטומים .כמו כן ,היא משפרת את איכות החיים ומפחיתה את עלויות הטיפול הכוללות
)Bond, Drake, Mueser, & Latimer, 2001; Mueser, Bond, Drake, & Resnick,
.(;1998

ממצאי המחקרים אף מלמדים שלמודל השפעה מוגבלת על תוצאות אחרות ,לרבות תפקוד
חברתי ,שימוש בסמים ,מעורבות באירועים פליליים וסטטוס תעסוקתי .אחת הסיבות
להשפעה המוגבלת של  ACTעל תחומים אלה של תפקוד עשויה לנבוע מכך שהיסטורית
לא עסק המודל בתחומים הללו .כמו כן ,מחקרים מראים שלמתן שיטות ספציפיות של
שיקום על ידי צוותי  ,ACTכגון תעסוקה נתמכת ,יש השפעה על שיפור מדדי התוצאה
הקשורים בכך ,כגון עלייה בשיעור המשולבים בתעסוקה תחרותית בשוק הפתוח )Gold
 .(et al., 2004לאחרונה נעשים מאמצים לעדכן את הנהלים של  ACTכדי שיכללו
שיטות שיקום רלוונטיות ,המבטיחות שיסופקו התערבויות המבוססות על ראיות לטיפול
בסכיזופרניה ).(Monroe–DeVita et al., 2011

אומנם הוכח ששירות "הטיפול הקהילתי האסרטיבי" יעיל וכבר מיושם שנים רבות בעולם,
אך הוא אינו מוזכר בין השירותים הניתנים מטעם שירותי בריאות הנפש ,במתכונת המתוארת
לעיל ,ולא נעשו התאמות ליישומו ברמה מקומית .עם החלת הרפורמה בבריאות הנפש,
נראה כי הפלטפורמה הנכונה ביותר ליישם התערבות זו היא השירות האמבולטורי.

התערבויות שיקומיות טיפוליות ומודלים לשירותי שיקום המבוססים על ראיות ,שנסקרו
לעיל ,נועדו לשפר מגוון רחב של קשיים והשלכות ,שאיתן מתמודדים אנשים עם מחלות
נפש קשות .ברם עדיין ניכר הצורך לתת מענים לתחומים אחרים בעזרת התערבויות ושירותים
שלגביהם יש ראיות הולכות ומצטברות ,התומכות ביעילותן .התערבויות ושירותים מבטיחים
) (Best Practiceאלה מתמקדים בתחומים ,כגון השכלה ,דיור ותמיכת עמיתים .להלן נתאר
שירותים והתערבויות אלה שמיושמות כיום בארץ ובעולם.

השכלה נתמכת

מחלת נפש פורצת על פי רוב בגיל ,שבו צעירים מתחילים לפתח את עתידם המקצועי.
ההתמודדות עם המחלה ועם השלכותיה ,החשש מהכישלון וההתמודדות עם הסטיגמה
 מקשים על המתמודד להשתלב בלימודים ,להתמיד בהם ולהשלימם )& Best, Still,.(Cameron, 2008; Collins & Mowbray,2005; Unger, Pardee, & Shafer, 2000
תהליך זה מוביל לחוסר יכולת לעמוד בתנאי שוק העבודה התחרותי ,ועל כן הוא מביא עימו
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קושי בהשגת עבודה ובתנאי כניסה ללימודים גבוהים ,ובהמשך ביכולת להשתכרות נמוכה.
לעומת זאת ,שילוב בלימודים הם מדד של החברה להצלחה בחיים .השכלה נתמכת היא
שירות שמטרתו לסייע למקבלי השירות לעמוד בדרישות לקבלת תואר או תעודה מלאה
למקצועות ספציפיים ).(Carlson et al., 2003; Unger, 1998
תפקיד הסטודנט דורש שימוש במגוון מיומנויות ,יכולות קוגניטיביות ורגשיות גבוהות.
הנגשת תהליכי למידה ,תמיכה וליווי מסייעת למתמודדים עם קשיי למידה ועם מחלות נפש
להתקדם ,ללמוד ,להצליח ,לרכוש ביטחון להמשך ,ואף  -למצוא עבודה בסיום הלימודים
)הדס לידור ושות'.(Swail, Quinn, Landis & Fung, 2012 ;2007 ,
אלה העקרונות המנחים את השירות של השכלה נתמכת :שילוב בסביבה נורמטיבית ,ביסוס
מיומנויות למידה ,ניהול זמן ומצבי לחץ ועוד ,עזרה בגילוי נטיותיו המקצועיות של האדם,
שילוב בסביבה הלימודית ,וקבלת תמיכה מצרכנים אחרים ,במצבים דומים להם )Collins,
.(Mowbray, & Bybee, 2000
במתאם חיובי עם ציוני החלמה
ממצאי מחקרים מראים שלהיות בסטטוס של סטודנט נמצא ִ
ומשמעות בחיים ) .(Kaplan, Salzer, &Brusilovskiy, 2012השירות של השכלה נתמכת
מסייע למתמודד עם מחלת נפש קשה להיפרד מזהותו כצרכן שירותים ולבנות זהות חדשה
של סטודנט ,זהות שתסייע לו בתהליך ההחלמה ).(Barr, Driscoll, & Boyle, 2008
ההשכלה מובילה לשיפור בדימוי העצמי ,בביטחון העצמי ובערך העצמי ,בתחושת היכולת
והמסוגלות ).(Mowbray & Collins, 2002
שירות של השכלה נתמכת מיושם בארץ באמצעות שלוש תוכניות הנותנות מענה בתחום
רכישת ההשכלה עבור המתמודדים עם מחלות נפש קשות .התוכנית הראשונה ,שירות מלווי
השכלה ,שנתן מענה אשתקד לכ– 1,447מקבלי שירות )מחלקת המידע וההערכה ,משרד
הבריאות נתוני ספטמבר  .(2017שירות זה מתמקד בסיוע לאנשים כדי שסיימו את דרישות
הבסיס בתחום ההשכלה ,כגון אולפנים לעולים ללימוד השפה העברית ,השלמת השכלה
יסודית ,השלמת תעודת גמר תיכונית ,השלמת תעודת בגרות ועוד.
התוכנית השנייה היא מכינה לקראת לימודימ על תיכוניימ  -שירות זה נותן מענה בשנה
האחרונה לכ– 213מקבלי שירות )מחלקת המידע וההערכה ,משרד הבריאות נתוני ספטמבר
 .(2017בשירות זה יש תוכנית הכנה לצעירים עם מגבלה פסיכיאטרית ,המעוניינים להשתלב
בלימודים אקדמיים או מקצועיים ,לאחר שקיבלו תמיכה מותאמת רגשית וקוגניטיבית לפני
הלימודים המקצועיים או האקדמיים ובמהלכם .התוכנית מאפשרת למשתתפים לרכוש
אסטרטגיות והרגלי למידה ,לשפר מיומנויות בין–אישיות ,ללמוד כתיבה אקדמית ,להשתמש
במחשב ,ללמוד אנגלית ,מתמטיקה ועוד.
תוכנית שלישית ,שירות חונכות אקדמית ,שנתן מענה בשנה האחרונה לכ– 139מקבלי שירות
)מחלקת המידע וההערכה ,משרד הבריאות נתוני ספטמבר  - (2017מספקת מגוון רחב וגמיש
של תמיכות מותאמות אישית לאנשים הרשומים כסטודנטים במוסדות אקדמיים כדי להשלים
את מטלותיהם האקדמיות בהצלחה .השירות מסייע לסטודנטים המתמודדים עם מגבלה
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נפשית ברכישת אסטרטגיות למידה בתחומים אחדים :תחום קוגניטיבי ,לימודי ,ארגוני,
חברתי ,רגשי ומערכתי .שירות זה מתמקד בהקניית כלים ,בהכוונה לימודית ,בארגון הזמן,
בסיוע במצבי לחץ ובתיווך לרשויות האוניברסיטה ולמסגרות שיקום .ליבת התוכנית היא
בהנגשת הסביבה האקדמית ובהתאמתה ,תוך ליווי ותמיכה אישית ודיסקרטית לסטודנטים.
שירות החונכות האקדמית החל לפעול משנת  2003באופן ניסיוני כתוכנית ניסיונית ,התומכת
בסטודנטים בשתי אוניברסיטאות ,האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת חיפה .כיום
הורחבה התוכנית והיא פועלת באוניברסיטת תל אביב ,באוניברסיטת בן גוריון ,במכללת
ספיר ובטכניון .בהמשך עתידה התוכנית להתרחב למגוון רחב של מוסדות אקדמיים בארץ.

מחקר שחקרו בישראל שגיב ושטרק ) (2007ציין את הסיבות שבגללן הסטודנטים פנו לעזרה:
מרביתם פנו לתוכנית עקב קשיים בלימודיים–קוגניטיביים .רבים תיארו קשיים בארגון הזמן
והחומר ,קשיי קשב וריכוז והרגלי למידה בלתי יעילים.

לאחרונה נעשה מחקר מקיף על תוכנית החונכות האקדמית )שור ,(2015 ,ומטרותיו היו
להעריך את תרומת ההשתתפות בתוכנית החונכות האקדמית עבור סטודנטים המתמודדים
עם מגבלה נפשית ולהעריך את דרכי הפעולה של התוכנית.

במהלך של שנתיים השתתפו במחקר  80סטודנטים עם מגבלה נפשית וחונכים ,שמילאו
שאלונים לגבי  70סטודנטים; נערכו ראיונות אישיים עם ארבעה רכזי התוכניות
באוניברסיטאות.

ממצאי המחקר העיקריים מלמדים שתחומי הקשיים שדורגו גבוה ביותר הם קשיים בתחומי
מיומנויות לימוד וארגון בתחום הלימודים והתחום של שילוב חברתי .בתחום של חסמים
לשילוב בלימודים האקדמיים ניתנה התייחסות לדילמה אם לחשוף את הקשיים הנפשיים
בסביבה האקדמית וגם לקושי לבקש התאמות; בתחום של קשיי נגישות הושם דגש בקשיים
כלכליים לממן את הלימודים .ממצאי שאלוני הערכת רמת הבדידות מראים רמה גבוהה
של בדידות למשתתפי המחקר במהלך לימודיהם באוניברסיטאות .הממצאים האיכותניים
מלמדים על גורמים ביו–פסיכו–חברתיים וסביבתיים ,שדיווחו עליהם הסטודנטים כמקשים
עליהם את שילובם האקדמי ,ואלה הם :גורמים ביולוגיים )כמו קושי להיות ערניים במהלך
הלימודים( ,גורמים פסיכולוגיים )כמו ביישנות וחוסר ביטחון( ,גורמים חברתיים )כמו הקושי
ליצור שיתוף פעולה עם סטודנטים אחרים בתחום הלימודים( וגורמים סביבתיים )כמו פער
בין קצב הלמידה של הסטודנט לקצב ההוראה( .תרומת הלימודים לתהליך ההחלמה של
המשתתפים מלמדת שהסטודנטים חשים שהלימודים תורמים לעלייה בתחושת החלמה
והגשמה עצמית ומשמעות ,מסוגלות עצמית והכרה ביכולות ,תרומה לדימוי העצמי ,לזהות
החברתית ולהרגשת נורמליזציה .תפיסת הסטודנטים את החשיבות של הסיוע שסייעו
החונכים מלמדת שהושם דגש בעזרה בתחום ההתארגנות עם ביצוע מטלות הלימודים
והתמיכה הנפשית .כמו כן ,סטודנטים התייחסו לחשיבות העזרה בהשגת התאמות ,הבנת
מצבים חברתיים ופיתוח מיומנויות לימוד.
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דיור נתמך
בעידן שלאחר מהפכת ה"אל–מיסוד" מתן שירותי דיור נתמך בקהילה באמצעות מתן התמיכות
התואמות את צורכי המתמודדים  -משמש אחד מסמני ההצלחה של השילוב הקהילתי של
אוכלוסיית בריאות הנפש ) .(Wong & Solomon, 2002דיור נתמך הוא גישה כללית לסיוע
למתמודדים עם מחלת נפש למצוא מגורים יציבים ולקבל תמיכה מתמשכת של אנשי מקצוע
) .(Chilvers et al., 2010הגישה של  housing firstבארה"ב ,המבוססת על הנחת היסוד
שיש לאנשים זכות בסיסית לדיור )Newman & Coldman, 2008; Tsemberis et al.,
 ,(2004הייתה מהראשונות שהביאו לידי הקמת מסגרות דיור לדרי רחוב ,הסובלים ממחלות
נפש קשות .מחקרים מבוקרים מספקים תמיכה ליעילותה של תוכניות ה–housing first
) .(Rog et al., 2014מחקר מבוקר תמך ביעילות של טיפול בדרי רחוב הסובלים ממחלת
הסכיזופרניה)Herman et al., 2011;Kasprow &) CTI) Critical Time Intervention
 ,(Rosenheck, 2007ובהמשכיות הטיפול בקהילה לאחר האשפוז ).(Dixon et al., 2009
לתחום הדיור תפקיד מרכזי בשיקומם של אנשים הסובלים ממחלות נפש ,הן כמדד תוצאה
) - (outcomeמטרה אישית אוניברסלית ,והן כתשומה ) - (inputמערך של גורמים
המשפיעים על תהליך השיקום הפסיכיאטרי ) .(Newman, 2001חשיבות נושא הדיור
כמדד תוצאה מוכחת הן בהיבט הפרטני והן בהיבט החברתי .מתוך נקודת מבטו של המחקר
החברתי ,מגורים בקהילה )לעומת דרות רחוב או אשפוז מוסדי( משמשים אינדיקטור בר–
תוקף להשתלבות קהילתית מוצלחת ).(Wong & Solomon, 2002
חשיבות נושא הדיור כתשומה מוכחת לאור אחת ההשערות הרווחות ביותר ,הטוענת שסוג
מסגרת המגורים משפיע על ממדים נוספים של מגורים ,כגון שילוב חברתי )& Wong
 ,(Solomon, 2002מדדים קליניים ומדדים תפקודיים ) .(Newman, 2001מכאן ניתן
להסיק כי מגורים במסגרת ההולמת את צורכי האדם עשויים לשמש מנבא או מצב מקדים
לשיקום מוצלח ) ,(Carling, 1993ומסגרת מגורים שאינה משביעת רצון עלולה לערער
השגת מטרות אחרות בתהליך ההחלמה ) .(Alverson, Alverson, & Drake, 2000חוסר
יציבות בדיור הוא אף גורם סיכון של ממש לאשפוזים חוזרים ולמדדי תוצאה שליליים,
כדוגמת תחושת קורבנות .גדולה מזו ,היעדר מקורות תמיכה למתמודדים חסרי מסגרת
דיור קבועה ויציבה עלול לפגוע בניהול יעיל של המחלה או למנוע צרכים בסיסיים אחרים
).(Appleby & Desai, 1987
הספרות המקצועית דנה בשלוש פרדיגמות שעומדות בבסיס החשיבה המקצועית בתחום
ִ
הדיור :הפרדיגמה של "הדיור כמסגרת הלוקחת חסות כוללת על הדייר" )the custodial
 ,(care paradigmפרדיגמת הדיור כמסגרת טיפולית )the residential treatment
 (paradigmהכוללת את הרצף הדיורי ) (housing continuum modelואת המערך הדיורי
) (housing arrayופרדיגמת המגורים הנתמכים )(the supporting housing paradigm
) .(Parkinson, Nelson, & Horgan, 1999ובפועל ,הגישות ליישום מודלים של מגורים
גמישות הרבה יותר מבתאוריה ).(McHugo
יישום שירותי הדיור בישראל מעוגן בחוק שיקום נכי נפש בקהילה )תש"ס .(2000 ,במהלך
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השנה האחרונה קיבלו שירותי שיקום בדיור כ– 14,242אנשים )מחלקת המידע וההערכה,
נתוני ספטמבר  .(2017מדיניות השיקום בתחום הדיור בקהילה בישראל משתמשת כיום
בפרדיגמת הרצף הדיורי " ,"Housing continuum modelהדוגלת בכך שתהליך השיקום
מתרחש בתוך מערך הדיור הנתמך לסוגיו ,כאשר כל מסגרת דיור נותנת מענה בשירותים
אחרים ,בתמהיל שונה של צוות ,ברמת ליווי והדרכה שונה וברמת מוגנות והשגחה שונה.
כך פרוסים שירותי הדיור ברחבי הארץ ברצף דיורי החל בהוסטלים כוללניים ובהוסטלים
מתוגברים ,המשך בבתים קבוצתיים וכלה בדיור המוגן לסוגיו )מתוגבר ,רגיל ולווייני( .כך
כל מסגרת שומרת על פרופיל הומוגני של דיירים מבחינת רמת היכולות התפקודיות של
המתקבלים לשורותיה ,והאדם עובר על פני הרצף השיקומי ככל שרוכש יותר מיומנויות
ויכולותיו התפקודיות מועצמות.

פרדיגמה זו עומדת בפני ביקורת גוברת בשנים האחרונות .מקורה בטיעון שאנשים עם
הפרעות נפשיות מעדיפים לגור בגפם ,והם חשים שפרטיותם נגזלת מהם כשהם מתגוררים
בקהילה טיפולית גדולה ,בהוסטלים ובבתים הקבוצתיים למיניהם .עדויות אלה הן חיזוק
לעיקרון האינדיווידואליות שהוא עיקרון מרכזי בשיקום ) .(Rapp & Goscha, 2004כן
נטען כי המיומנויות הנדרשות למגורים עצמאיים שונות מהמיומנויות הנדרשות בהוסטלים
ובבתים הקבוצתיים .באשר על כן ,קשה לתרגלן במסגרות מסוג זה )Hanrahan, Luchins,
 ,(Savage, & Goldman, 2001ומודל הרצף בדיור דורש מהמתמודדים לשנות מדי תקופה
את סביבת המגורים ולנוע על פני הרצף השיקומי למסגרות דיור מוגנות פחות .השינויים
התכופים והמעברים יוצרים מצבי לחץ וקשיי הסתגלות שעלולים להוביל לרגרסיה )Depla,
.(De Graff, & Heeren 2006

כחלק ממתן המענה לסוגיות אלה בשנים האחרונות הוקם מודל התערבות דיורי חדשני.
מודל זה דוגל בשינוי תפיסתי של ההוסטל "ממבנה" ל"שירות" ובמעבר של מתמודדים בעלי
יכולות תפקודיות ,המצריכות ליווי אינטנסיבי של צוות מטפל .מתמודדים אלה צריכים
לעבור ממגורים בהוסטל כוללני ומתוגבר למגורים במודל חדשני של "קהילה תומכת",
קרי :בדירות נתמכות פזורות בקהילה ,המקבלות תשומות של צוות של הוסטל .כל זה נועד
לחזק את האינדיווידואליות ואת העצמאות של נכי הנפש בקהילה כדי להביא לנורמליזציה
מקסימלית במסגרת מגורים קבועה ובהיעדר צורך להתנייד על פני הרצף השיקומי .בשנה
האחרונה מתקיימים דיונים המכוונים לשינוי נוסף של מדיניות מערך הדיור בקהילה בישראל
ולשינוי פרדיגמת "הרצף הדיורי" .מדיניות זו מגמתה  -לתת תשומות אישיות ,התפורות
והמותאמות למידותיו ולצרכיו של כל מקבל שירות הן בשעות הצוות והן בסוג המומחיות
של אנשי הצוות .אנשים אלה  -הוא זקוק להם כדי לממש ולהשיג את מטרותיו ואף לחשיבה
על ביצוע פיילוט למתן תקציב אישי ) (Budget Personalשמופעל במדינות שונות בעולם.

שירותי תמיכת עמיתים

מעורבות של מתמודדים במערכת בריאות הנפש כנותני שירות ,המכונה אף "תמיכת
עמיתים" או "מתמודדים–צרכנים נותני שירות"  -היא אחת הדרכים המרכזיות לקידום חזון
ההחלמה )Davidson, Tondora, & Ridgway, 2010; Solomon, 2004; Swabrick,
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 .(Schmidt, & Gill, 2010מודלים של שילוב מתמודדים–צרכנים כנותני שירות מתבססים
על ההנחה כי אנשים שחזו מבשרם התמודדות עם מחלת נפש והם בתהליך החלמה בעצמם
 הם בעלי ידע ייחודי או בעלי ידע מניסיון אישי )(lived experience of mental illness) .(Deegan, 1988יֶ דע זה עשוי לתרום תרומה של ממש לתהליכי החלמה של מתמודדים
אחרים ) .(Davidson, Chinman, Sells, & Rowe, 2006; Solomon, 2004מעורבות
מתמודדים בשירותי בריאות הנפש ניכרת הן בשירותים לעזרה עצמית ובשירותים שמנהלים
צרכנים ,והן בהעסקת צרכנים כנותני שירות כחלק מצוותי שירותי בריאות הנפש )Davidson
.(et al., 2006; Solomon, 2004
שילוב מתמודדים כנותני שירות במערכת בריאות הנפש נתמך בבסיס תאורטי ומחקרי נרחב.
שירותים שנותנים צרכנים מוגדרים  ,best practiceכלומר יש עדויות מהניסיון בשדה
וראיות מחקריות מסוימות ליעילותם ) .(Salzer, 2002כאמור ,עיקר תרומתם של הצרכנים
למערכת נובע מיֶ דע מתוך ניסיונם האישי והסובייקטיבי של התמודדות עם המחלה ועם
תהליכי ההחלמה .בשנים האחרונות יש הכרה תאורטית ,ההולכת ומתבססת ,והרואה ביֶ דע
מסוג זה יֶ דע ייחודי ,בעל ערך ומשמעות ) .(Salzer, 2002; Solomon, 2004יֶ דע זה עשוי
לתרום למתמודד ,המקבל שירותי בריאות הנפש ,בהפחתת תחושת בדידות ובשיפור יכולת
ההתמודדות ) .(Anthony, 1993; Selzer, 2002יֶ דע זה אף מוכּר כבעל ערך בהכשרת
אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש מפני שהוא מקדם היכרות והזדהות עם האדם שלקה
במחלה ומאתגר דעות קדומות ) .(Kottsieper, 2009נוסף על תרומתו של הידע מניסיון,
מתמודדים נותני שירות תורמים למקבלי השירות בכך שהם מודל לחיקוי להתמודדות עם
המחלה ולהתקדמות בתהליך ההחלמה ) .(Solomon, 2004העובדה כי מי שמלווה אותם
"היה שם" ,התגבר על מכשולים רבים ובנה לעצמו מציאות טובה יותר  -היא מקור השראה
והוכחה עבור מקבלי השירות כי ההחלמה אפשרית ותורמת לתחושת המסוגלות העצמית
שלהם ) .(Salzer, 2002; Swarbrick, Bates, & Roberts, 2009נוסף על היותם מודל
לחיקוי ,מתמודדים ונותני השירות ,הם אף מקור ממשי לתמיכה על סוגיה השונים ,שעל
פי מודלים של תמיכה חברתית תורם להסתגלות חיובית והתמודדות טובה יותר עם קשיים
).(Solomon, 2004
ראיות מחקר רבות מעידות על יעילותן ועל יתרונותיהן של תוכניות לשילוב צרכנים כנותני
שירות במערכת בריאות הנפש .מחקרים מבוקרים שנעשו בדבר העסקת מתמודדים כנותני
שירות ,בעיקר בשירותי תיאום טיפול ,העלו כי אין הבדל ביעילות השירותים ,שנותן אותם
מתמודד נותן שירות ,לעומת איש מקצוע שאינו מתמודד באותו תפקיד ) Davidson et
 .(;al., 2006; Rivera, Sullivan, & Valenti, 2007שילוב מתמודדים כנותני שירות
קשור לירידה בשיעור האשפוזים; לרמות גבוהות יותר של העצמה ,הערכה עצמית ,ותקווה
להחלמה; לשיפור בתפקוד החברתי ובאיכות החיים; וליותר אקטיביות ומעורבות בטיפול
) .(;Chinman et al., 2014; Repper & Carter, 2011בחלק מהמחקרים אף יש עדויות
שמתמודדים נותני שירות מביאים לתוצאות טובות יותר לעומת צוות מקצועי )Chinman
.(et al., 2014; Clarke et al., 2000
מחקרים שנעשו בעולם על התערבויות ספציפיות מקדמות החלמה ,שמעבירים עמיתים
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או מתמודדים  -מעניקים תמיכה נוספת לתרומתם ולהשפעותיהם החיוביות של שירותים
שנותנים מתמודדים .קורס בנושא החלמה ממחלות נפש חמורות ששמו ”Recovery is
 ,“up to youושמעבירים עמיתים  -נמצא בעל השפעות חיוביות מובהקות על העצמה,
על תקווה ועל אמונות בנוגע למסוגלות עצמית ,שנמשכו גם שלושה חודשים לאחר סיום
ההתערבות ) .(van Gestel–Timmermans et al., 2012תוכנית דומה שמעבירים עמיתים
מומחים נמצאה יעילה בקידום הידע על ניהול מחלה ,בקידום מסוגלות עצמית ובפיתוח
תוכנית פעולה במקרה של הישנות )"Lucksted, McNulty,) ("advance directive
 .(Brayboy, & Forbes, 2009במחקר אחר ,שהעריך התערבות מונחית מטעם עמיתים
מומחים ,המקדמת ניהול עצמי ,הן של מחלת הנפש והן של מצבים רפואיים גופניים ,נמצא
במדדי בריאות אחדים וביכולת ליזום ולהגביר שימוש
שיפור בניהול עצמי של המחלות ַ
בשירותי בריאות ראשוניים ) .(Druss et al., 2010במחקר על התערבות אחרת ,המקדמת
ניהול עצמי ) (Wellness Recovery Action Planning: WRAPוהמונחית מטעם
עמיתים מומחים נמצאו רמות גבוהות יותר של החלמה ,ביטחון עצמי ונטייה להציב מטרות
לעומת קבוצת הביקורת ,וכן רמות נמוכות יותר של חרדה ודיכאון ).(Cook et al., 2012

שילוב צרכנים כנותני שירות במערכת בריאות הנפש עשוי לתרום לא רק למקבלי השירותים
אלא אף למתמודדים נותני השירות עצמם ,לשירות שבו הם מועסקים ולמערכת כולה.
תפקיד המתמודד כנותן שירות תורם לתחושת המסוגלות העצמית והבין–אישית שלו ,משפר
את הערך העצמי שלו ותורם לתחושות תקווה והעצמה );Salzer & Liptzin–Shear, 2002
 .(Solomon, 2004העסקת מתמודדים כנותני שירות ,בניגוד לעבודה אחרת שאינה קשורה
לניסיונם בהתמודדות עם המחלה ,מספקת להם הזדמנות להיות שייכים לצד שנותן עזרה,
ולא רק לצד שמקבל אותה מהמערכת ,ומאפשרת להם ליהנות מהסיפוק שבהשפעה חיובית
על חיי האחר ) .(Salzer & Liptzin–Shear, 2002זאת ועוד ,מתמודדים נותני שירות
מתאשפזים פחות ,משתמשים פחות בשירותי הקהילה וצורכים פחות קצבאות של המשלה
) .(Salzer et al., 2013העסקת מתמודדים אפוא היא יתרון למערכת כולה לפי שהיא חוסכת
משאבים הן עבור מקבלי השירות והן עבור הצרכנים הנותנים אותו )Repper & Carter,
.(2011; Solomon, 2004

בישראל נערכו כמה התארגנויות לקידום התפקיד של "מתמודד נותן שירות" ,משנות
התשעים של המאה העשרים )סינגר .(2010 ,בתחילה הוקמו קבוצות לעזרה עצמית ,כדוגמת
 קבוצת "אל"ף" ) ,(1991ארגון "התמודדות" ) (1994וארגון "בנפשנו" ) ,(1997שניסולהשפיע על מדיניות הממשלה ולהפעיל תוכניות בתחום המידע והסנגור מטעם מתמודדים
ובני משפחותיהם .בעקבות חקיקת "חוק שיקום נכי נפש בקהילה" בשנת  2000הוקמו כמה
עמותות )כמו" :קולות"" ,לשמה" ו"מל"מ"( ,שעסקו אף הן בעידוד "צרכנים נותני שירות".

בשנים האחרונות יוזם משרד הבריאות ומממן תוכניות אחדות לעידוד מעורבות מתמודדים
במתן שירותים .המשרד הכשיר פעילים מתמודדים )תוכניות הפע"ל ולה"ק( וקורס "צרכנים
נותני שירות" ,והוא מלווה תוכניות בתחום השיקום במעקב אחר שביעות הרצון של
הלקוחות באמצעות צרכנים ואנשי מקצוע ב"פרויקט סוקרי איכות" ) פלי–אלטיט ,רוזן
וויסברג .(2009 ,משרד הבריאות בשיתוף ַת ָבּ"ת )תנופה בתעסוקה( מיסודה של ג'וינט ישראל
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וממשלת ישראל  -הקימו את הקורס הראשון "מצרכנים לנותני שירות" .התוכנית מכשירה
צרכנים של שירותי בריאות הנפש כעובדי שיקום מן המניין במגוון תפקידים במערך שירותי
הבריאות )אורן ,( Roe & Lachman, 2005 ;2007 ,ומשנת  2006הוקם שירות משלים של
"צרכנים נותני שירות" ,הכולל השמה וליווי תעסוקתי בסל השיקום ומלווה כיום למעלה
מ– 100צרכנים נותני שירות.
מקבלי ההחלטות במערכת השיקום בבריאות הנפש הראו עניין רב והכירו בחשיבות של פיתוח
תחום תמיכת העמיתים ופיתוח תפקידים ייעודיים לעמיתים .בשנה האחרונה קם פרויקט
בשיתוף ובליווי מחקרי של אגף הקרנות של המוסד לביטוח לאומי ל"עמיתים מומחים בבתי
חולים" .הפרויקט מתקיים בשני בתי חולים :המרכז לבריאות הנפש מזור והמרכז לבריאות
הנפש באר שבע .הוא בוחן את השתלבותם של עמיתים מומחים במגוון תפקידים בבית
החולים ואת השפעתם על המאושפזים ,על בני המשפחות ועל צוותי הטיפול .בו–זמנית
הוחל לפתח קורס ייעודי למומחיויות או לסוגי מומחיות של עמיתים ,כגון "מסבירנים"
של תוכנית עמיתים" ,עמיתים מומחים בבתי חולים" ,פיתוח תפקיד חדש של "נאמן איכות
השירות" שעתיד להיכנס למסגרות הדיור ועוד .הקורס יתקיים זו השנה הראשונה בביה"ס
הארצי להכשרה בשיקום ,לשילוב ולהחלמה .שירותים אלה אינם חלק משירותי סל השיקום,
אך קמו כיוזמה מקומית בעקבות התפתחות נושא ה– Peer Providersבמדינות רבות ומתוך
הכרה בחשיבות של פיתוח תחום תמיכת העמיתים ,שילך ויתרחב עם השנים.
כיום פועל מטה השיקום במשרד הבריאות לדרישה של העסקה של  10%מצוותי השיקום
צרכנים נותני שירות בכל שירות שיקומי בקהילה ,והנושא נכנס לכל הסטנדרטים החדשים
שמ"ה,
להפעלת שירותי השיקום .כמו כן ,חתם מטה השיקום הסכם התקשרות עם עמותת לִ ָ
שהפכה ספּק שירות של פרויקט "עמיתים מומחים" ,וזהו ללא ספק ציון דרך היסטורי
בהתפתחותו של תחום מעורבות מתמודדים במערכת בריאות הנפש והתפתחות ארגון
מתמודדים במדינת ישראל.
שירותי תמיכת העמיתים זוכה לליווי מחקרי גם בישראל .ממצאי מחקר שנעשה בישראל
מצא כי התערבות "ניהול ,מחלה והחלמה" יעילה באותה מידה כאשר מעבירים אותה
צרכנים נותני שירות ,לעומת צוות מקצועי ולא מקצועי )–Garber–Epstein, Zisman
 .(Ilani, Levine, & Roe, 2013מחקר מוקדם יותר שנחקר בישראל ,שבחן את החוויות
ואת המניעים של  15איש המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטריות ,העובדים כנותני שירותים
 הראה שני סוגי מניעים לעבודה בשירותי בריאות הנפש .אלה כללו סיפוק צרכים אישיים)לדוגמה :כדי לקבל הכנסה ,להשתלב בקהילה( ומניעים אידיאולוגיים )כגון חתירה לשינוי
מערכת בריאות הנפש( )סינגר .(2010 ,בשנת  2013נעשה מחקר הערכה מטעם חברת צפנת
על תוכנית "צרכנים נותני שירות" ,שבדק את עמדות הצרכנים ביחס לתוכנית ואת עמדות
המעסיקים .אחד הממצאים הבולטים במחקר הוא השונות הגדולה בין צרכנים נותני שירות
בממדים שונים :בצרכים ,ברמת התפקוד ,ברצון להתפתח ,ביחס לחשיפה ובזהות המקצועית.
משונות זו נובע כי זיהוי המתאימים לתוכנית והגדרת תנאי סף להצלחה בתוכנית הם אתגר
מרכזי .פרויקט "עמיתים מומחים בבתי החולים" ,אף הוא מלווה מחקר ,וממצאיו יתוו את
הדרך להרחבת התחום לבתי חולים אחרים.
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נוסף על טיפולים ועל התערבויות שהוכחו כיעילות והמוגדרות כמבטיחות ,בשנים האחרונות
פותחו כמה התערבויות במטרה לתת מענה לאוכלוסיות ייחודיות של המתמודדים עם מחלות
נפש חמורות.

נסקור בקצרה התערבויות שפותחו כדי לענות על הצרכים הייחודיים של אוכלוסיות
המבוססות על גיל )אפיזודה ראשונה ,ואוכלוסיית הקשישים( או הפרעות נלוות מאתגרות,
שדורשות טיפולים ממוקדים במיוחד )כדוגמת ,תחלואה כפולה של שימוש בסמים או בעיות
פיזיות נלוות(.

התערבויות ייעודיות לאוכלוסיות ייחודיות

התערבויות לאוכלוסיית אפיזודה ראשונה

גילוי מוקדם והתערבות מוקדמת במצבי פסיכוזה  -חיוניים ביותר מאחר שמרבית
ההתדרדרות הפסיכו–סוציאלית והקלינית מתרחשת בחמש השנים הראשונות שלאחר פרוץ
מחלת הסכיזופרניה ) .(Lieberman et al., 2001ככל שאנשים מקבלים טיפול תרופתי
מוקדם יותר ,בסמוך לפרוץ הפסיכוזה ,כך תהיה התגובה הקלינית טובה יותר )Marshall
 .(et al., 2005עם זאת ,טיפול תרופתי לבדו אין בו כדי לשפר את ליקויי התפקוד שמקורם
בהופעת הסכיזופרניה ) .(Penn et al., 2005שילוב של טיפול פסיכו–סוציאלי והתערבות
תרופתית עשויים להחיש הפוגה ,להפחית תגובות שליליות לחוויית הפסיכוזה ,למקסם את
התפקוד החברתי והתעסוקתי ולמנוע את הישנות המחלה בעתיד ).(Spencer et al., 2001

ביסוס מחקרי רחב ,שנאסף בשני העשורים האחרונים ,תומך בחשיבות של התערבות מוקדמת
הספרות
בעת שהאדם חווה פסיכוזה ראשונה )ִ .(Heinssen, Golsdtein, & Azrin, 2014
עוסקת בגישות נפוצות לטיפול באנשים לאחר האפיזודה הראשונה :התערבויות המבוססות
על מרכיב טיפולי אחד ,כגון טיפול קוגניטיבי– התנהגותי ,ובשנים אחרונות פותחו כמה
מודלים כוללניים ) ,(comprehensiveהמשלבים התערבויות טיפוליות שיקומיות אחדות,
בו–זמנית .התערבויות אלו נמצאו יעילות בטיפול בפסיכוזה ראשונה ומעודדות את האיתור
המוקדם :טיפול אינטנסיבי בעת משבר וטיפול מכוון החלמה לשנתיים–שלוש לאחר
האפיזודה הראשונה .מודלים אלה משלבים בין תיאום טיפול ,לטיפול פרטני ולטיפול
משפחתי ,ונותנים טיפול תרופתי במינון נמוך ותרומה לקהילה .דוגמה להתערבות כוללנית
היא תוכנית ה– .NAVIGATEהתוכנית מבוססת על מודל שפותח בארה"ב כדי לשנות את
מהלך המחלה באמצעות התערבות אינטנסיבית בשלבים הראשונים לאחר פריצתה ,בקרב
אוכלוסייה צעירה .ההתערבות פותחה ביוזמת המכון הלאומי לבריאות הנפש )NIMH
 ,(- National Institute for Mental Healthכאחד המודלים במסגרת פרויקט לאומי
שבוחן וחוקר תוכניות ייעודיות לטיפול בפסיכוזה ראשונה )Recovery after - RAISE
 .(an initial schizophrenia episodeלתוכנית ארבעה מרכיבים .1 :טיפול תרופתי
מותאם אישית ) (Medication Managementהמדגיש את מעורבות האדם ,וכן הוא כולל
מעקב וניהול עצמי כדי להפחית תסמינים ולמנוע פסיכוזות חוזרות;  .2תוכנית פסיכו–
חינוכית משפחתית ) (Family Psychoeducationהמקנה ידע ומיומנויות לבני המשפחה
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על מנת לסייע להם להתמודד עם התפרצות הפסיכוזה אצל בן המשפחה ותומכת בהחלמתו
ובהתמודדותו עם מצבי דחק;  .3התערבות חוסן אינדיווידואלית )Individual Resiliency
 (Trainingשנועדה לסייע בהגדרת מטרות אישיות של האדם ולהתקדם לקראתן ,תוך עיבוד
חוויית הפסיכוזה ,הפחתת הסטיגמה העצמית ,לימוד מיומנויות חברתיות ,רכישת מיומנויות
להתמודדות עם לחץ ופיתוח וחיזוק חוסן נפשי ) .4 ;(Resiliencyתעסוקה נתמכת והשכלה
נתמכת מסייעות לאדם לחזור בהקדם לעולם התעסוקה או הלימודים לפי מטרותיו האישיות
בתחומי ההשכלה והתעסוקה .בצוות ה– NAVIGATEחמישה אנשי מקצוע ,שתפקידם
מרכז על פי רוב גם את
ליישם את המרכיבים שתוארו מעלה ,כלהלן :מנַ הל התוכנית ַ
הליווי המשפחתי ,מדריך את אנשי הצוות האחרים ומפתח את קשרי הקהילה );(outreach
פסיכיאטר; שני מטפלים פרטניים )מאמני חוסן אישי( ומומחה לשילוב תעסוקתי או לימודי.
המודל מתבסס על שש חוברות עבודה מובנות ,המנחות את העבודה הן של הצוות והן של
האדם הנמצא בטיפול ושל בני משפחתו ).(Mueser et al., 2015
התערבויות כוללניות לאפיזודה ראשונה נמצאו יעילות יותר מטיפול קונוונציונלי בהפחתת
תסמינים חיוביים ושליליים ,מספר אשפוזים חוזרים ושיעורי הישנות כעבור שנה–שנתיים
של מעקב )Alvarez–Jimenez et al., 2008; Bird et al., 2010; Petersen et al.,
 .(2005מחקרים שפורסמו בעשור האחרון מלמדים על יעילותה של ההתערבות המוקדמת
הכוללנית ) ( Heinssen, Golsdtein, & Azrin, 2014; Petersen et al., 2005ועל
יעילותן של התערבויות כוללניות המתמחות באפיזודה ראשונה ,בשיפור ַמדדי תוצאה
תפקודיים וקליניים ,עבור צעירים ומבוגרים צעירים ,שנמצאים בסיכון לחלות במחלת נפש
קשה .ממצאי המחקרים הללו מלמדים על ירידה בתסמינים חיוביים ושליליים ועל שיפור
ברמת התפקוד לאחר שנה ).(Uzenoff et al., 2012
ממצאים ראשוניים שנאספו בתוכנית ה–
 (Early Treatment Program) ,מראים את
יכולתו של צוות רב–מקצועי ללמוד וליישם התערבות כוללנית ,תוך גיוס וטיפול מוקדמים
באנשים המתמודדים עם פסיכוזה ראשונה .כן נמצא כי מתוך מדגם של  406משתתפים,
כ– 40%מהנבדקים ,נתרמו משינוי תרופתי ,כחלק מהתוכנית הכוללת ).(Mueser et al., 2015
ממצאים מפרויקט ה– ETPיספקו מידע חיוני על מידת יעילותן של התערבויות לאפיזודה
ראשונה ,המורכבות מכמה רכיבים טיפוליים–שיקומיים במערכת הבריאות בארה"ב .מדדי
התוצאה שנבדקים כוללים איכות חיים ,תסמינים ,תפקוד ,ועלויות טיפול.
בשנה האחרונה החל פרויקט פיילוט ביוזמת קרן לזלו נ' טאובר והעמותה ע"ש משה הס
כדי לסייע בהקמת צוותים רב–מקצועיים לשם הטמעת מודל להתערבות טיפולית במרפאות
קיימות בארץ עבור אנשים לאחר אפיזודה פסיכוטית ראשונה .לשם הטמעת המודל ,הוחל
)חוברות ,דפי עבודה ועוד( .כמו כן ,נבחרו מרפאות
בתרגום ובהתאמה של חומרי ההתערבות ָ
ובתי חולים פסיכיאטריים ,שהראו עניין ויכולת בפיתוח ההתערבות .הקרן ועמותת משה הס
העמידו לרשות הפרויקט הכשרה אינטנסיבית התחלתית ,והעבירה אותה מומחית מחו"ל.
יתר על כן ,את הפרויקט מלוות הכשרה והדרכה שוטפת ,ובהמשך ילוו מחקרית כדי ללמוד
על אודות יעילותו בארץ.
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התערבויות המכוונות לטיפול שיקומי באוכלוסייה המבוגרת

אוכלוסיית המבוגרים ,המתמודדים עם מחלת סכיזופרניה ,היא אחת מהקבוצות בעלות
הגדלות בקצב מהיר ביותר .מספרם צפוי להכפיל את עצמו עד שנת U.S.) 2050
הנכותֵ ,
 (Census Bureau, 2008אף שיש שיפור מסוים בחומרת הסימפטומים וברמת התפקוד
לאורך שנים ועם העלייה בתוחלת החיים.

רבים ממשיכים לסבול מליקויים חמורים בתפקודם ובאיכות חייהם ,ככל שהם מתבגרים
) .(Häfner & Der - Heinder, 2008יתר על כן ,תפקוד פסיכו–סוציאלי לקוי קשור
בהשמה מוקדמת של האדם הסובל ממגבלה נפשית במוסד ) .(Bartels et al., 2003יש
צורך דחוף בהתערבות שתספק את הצרכים הייחודיים של אנשים מבוגרים הסובלים
ממחלת הסכיזופרניה ,הן במטרה לשפר את רמת תפקודם ורווחתם ,והן על מנת להקל
עליהם את השתלבותם בחיי הקהילה לאורך זמן ) .(Pratt et al., 2008תוכנית HOPES
) (The Helping Older People Experience Successפותחה במטרה לשפר את
תפקודם הקהילתי ואת בריאותם של מבוגרים עם מחלת נפש חמורה כדי לקדם את השתלבותם
בחיי הקהילה ) .(Pratt et al., 2008בתוכנית אימון חד–שבועי של כישורים חברתיים לכשנה
בשילוב עם "ביקור דו–חודשי בקהילה" לתרגול המיומנויות בפועל ,ולאחר סיומו  -תחזוקה
של המיומנויות בתדירות הולכת ופוחתת של מפגשים ו"וביקורים קהילתיים" .גדולה מזו,
אחות נועדת עם מקבלי השירות באופן קבוע במטרה להעריך את מצבם הבריאותי ,לתת
שירותי רפואה מונעת ולתאם הפניות לטיפול בבעיות רפואיות.

מחקר אקראי מבוקר השווה בין תוכנית ה– HOPESלטיפול סטנדרטי במבוגרים ,המתמודדים
עם מחלת הסכיזופרניה או עם הפרעות במצב רוח .נמצא כי אנשים שהשתתפו בתוכנית ה–
 HOPESשנתיים הראו כישורים חברתיים טובים יותר ,שיפור במיומנויות תפקוד בקהילה
ובטיפול עצמי ורמות נמוכות יותר של תסמינים שליליים ,לעומת מי שקיבלו שירותים
רגילים ) .(Mueser et al., 2010הערכה חוזרת לאחר שנה מסיום התוכנית העידה על שימור
השיפור ).(Bartels, 2014ab

שני מחקרים אקראיים–מבוקרים אחרים של תוכניות שונות ,שהתמקדו במדדי תוצאה
תפקודיים בקרב מבוגרים ,המתמודדים עם מחלת הסכיזופרניה ,כללו טיפול קוגניטיבי
התנהגותי ,אימון מיומנויות חברתיות ) (Granholm et al., 2005ותרגול של מיומנויות
תפקוד והסתגלות ,דיווחו על שיפור דומה .מחקרים אלה מראים שתוכניות מותאמות
במיוחד לטיפול בצרכים הפונקציונליים של מבוגרים ,המתמודדים עם מחלת הסכיזופרניה,
עשויות להיות יעילות ,ויש להן פוטנציאל לשפר את התפקוד הקהילתי .יש צורך במחקר על
התערבויות שיענו על הצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו ,ובכללן  -השפעתן לטווח הארוך
על בריאות גופנית ונפשית והשתלבות קהילתית.

בישראל ,הגישה כיום היא לאפשר למבוגרים להמשיך את השתלבותם במסגרות השיקום
הקיימות ,עם התאמות .במצבים מיוחדים ובמידת הצורך מוסיפים שעות של תשומות של
אנשי צוות למסגרות שבהן משולבים המבוגרים לצורך ליווי לטיפולים מיוחדים ,או שעות
סומכות במידה שיש צורך לסעוד אותם בשל החמרה כלשהי .אם מתפתחות תחלואות
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פיזיות נלוות ,נעשה שימוש במסגרות דיור ,המתאימות לאוכלוסייה ייעודית זו .למעלה
מזה ,מתקיימים דיונים בוועדה הבין–משרדית כדי למצוא פתרונות בבתי אבות של משרד
הרווחה לאנשים המתאימים לכך .חשוב לשקול ולבחון את הצרכים המיוחדים של מבוגרים
שמקבלים שירותי שיקום ויכולים ליהנות מתוכניות ייעודיות וייחודיות משלבות בקהילה,
כפי שהן מתוארות מהניסיון המצטבר בחו"ל.

טיפול התנהגותי קוגניטיבי להפרעת דחק
חשיפה לאירועי טראומה ,כגון התעללות פיזית ומינית או תקיפה בילדות ובבגרות ,אובדן
פתאומי ובלתי צפוי של אחרים משמעותיים ,חשיפה לאיום ועדות לאלימות  -עלולות להיות
נחלתם של המתמודדים עם מחלת הסכיזופרניה ,לפני פרוץ המחלה ואחריה )& O'Hare
 .(Sherre, 2011; Read et al., 2005חשיפה לטראומה נקשרה לשורה של מדדי תוצאה
שליליים ,כולל תסמינים חמורים ,לקות פסיכו–סוציאלית חמורה יותר ,שימוש בסמים,
התקפים ואשפוזים חוזרים תכופים יותר )Lysaker & Laroco, 2008; Picken & tarrier,
 .(2011יתר על כן ,טראומה קשורה לשיעור גבוה של הפרעת דחק פוסט–טראומטי )(PTSD
בסכיזופרניה ומחלות נפש חמורות אחרות ,עם הערכה של היארעות  PTSDבטווח של
 ,(Grubaugh 2011) %–50–25%לעומת לטווח של  PTSD 8%–12%באוכלוסייה הכללית
).(Kessler et al., 1995
שתי גישות לטיפול בטראומה בקרב אנשים עם מחלות נפש חמורות .גישה אחת פותחה
במטרה לתת מענה למגוון הרחב של סיבוכים הקשורים לחשיפה לטראומה ,כגון התערבות
להחלמה מטראומה והעצמה (Trauma Recovery and Empowerment) TREM
)Fallot & Harris, 2002; Harris & The Community Connections Trauma
 .(Work Group, 1998גישה זו משלבת מגוון רחב של התערבויות פסיכו–חינוכיות,
תרגול כישורים ומיומנויות ,שיפור הערך העצמי ורכיבי טיפול ,המבוססים על העצמה
עצמית באופן קבוצתי .הגם שהמחקרים תומכים בכמה יתרונות של גישה זו ,נראה שאין
לה השפעות חזקות על  PTSDועל תסמינים אחרים בתחום בריאות הנפש )Morrissey
 .(et al., 2005הגישה האחרת מטרתה להתאים טיפולים מבוססי ראיות להפרעה פוסט–
טראומטית באוכלוסייה הכללית לאנשים עם מחלת נפש קשה )לדוגמה ,טיפול בחשיפה,
ארגון קוגניטיבי מחודש( ) .(Bisson et al., 2013הטיפולים מבוססים על הרציונל ש–
 PTSDמתווך את השפעות הטראומה עם מדדי תוצאה של בריאות הנפש )Mueser et al.,
 .(2002מיוסר ,רוזנברג ורוזנברג ) (Mueser, Rosenberg, and Rosenberg, 2009פיתחו
תוכנית לארגון קוגניטיבי מחודש ,המבוססת על טיפול פרטני ,והכוללת נשימות ולמידה על
 PTSDלמתמודדים עם מחלת נפש חמורה.
עדויות מחקריות תומכות בהיתכנות התוכנית ,ואף נמצא קשר בין השתתפות בה לבין
שיפורים במדדי  PTSDבשני מחקרי גישוש ) .(Lu et al., 2009; Rosenberg, 2004קשר
זה כולל ראיות משני מחקרים אקראיים–מבוקרים ,התומכות ביעילותה בשיפור מדדי תוצאה
הקשורים להפרעה פוסט–טראומטיות ותפקוד ,וההשפעות נשתמרו במהלך  6ו– 12חודשים
לאחר מתן הטיפול ) .(Mueser et al., 2008; Mueser et al., in pressגרסה לטיפול
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קבוצתי של התוכנית נמצאה אף היא בעלת היתכנות וקשורה בשיפורים דומים )Mueser,
.(2007

פרו ושותפיו ) (Frueh ,.et al 2004פיתחו תוכנית טיפול ,המבוססת על חשיפה ל–PTSD
באנשים עם סכיזופרניה ,והיא כוללת גם לימוד מיומנויות .ניסוי קליני פתוח הוכיח את
ההיתכנות של התוכנית ומצא השפעות חיוביות בכיוון של שיפור בסימפטומים של PTSD
) .(Frueh et al., 2009ואן דן ברג ושותפים ) (Van den Berg et al., in pressהעריכו
ושחזור של הטראומה ,שני
את ההשפעות של טיפול בחשיפה תנועת עיניים ,דסנסיטיזציה ִ
טיפולים מבוססי ראיות להפרעה פוסט–טראומטי באוכלוסייה הכללית )Bisson et al.,
 ,(2013לעומת קבוצת אנשים עם הפרעות פסיכוטיות .הם מצאו שיפור גדול וממשי ב–
 PTSDובתסמינים אחרים עבור שתי ההתערבויות ,והאפקטים נשתמרו שישה חודשים לאחר
הפסקת טיפול .ממצאי מחקרים אלה מספקים עידוד חזק שניתן לטפל ב– PTSDביעילות
באנשים המתמודדים עם סכיזופרניה ועם מחלות נפש חמורות אחרות.

תוכניות למתמודדים עם תחלואה גופנית נלווית

התחלואה הגופנית הנלווית והגבוהה של מחלת הסכיזופרניה עם מגוון רחב של הפרעות
רפואיות ,כגון מחלות לב ,כלי דם וסוכרת ) (Chwastiak et al., 2006והתמותה המוקדמת,
הקשורה במחלות רפואיות באוכלוסייה זו ) - (Brown,1997הביאו לידי ניסיונות כדי לשפר
את ניהול המחלה מבחינה רפואית ) .(Siantz et al., 2014שני גורמים זוהו כמצמצמים
את התחלואה הגופנית הנלווית והגבוהה ואת שיעור התמותה בחולי סכיזופרניה .ראשית,
מחקרים מראים שאנשים המתמודדים עם מחלת הסכיזופרניה מקבלים טיפול רפואי עני
יותר להפרעות הרפואיות שמהן הם סובלים ) .(Druss et al., 2001סיטואציה זו מדגישה
את החשיבות של שיפור יכולתם של צרכנים לתקשר את הסימפטומים שלהם בצורה יעילה
יותר לספקי שירותי הבריאות .שנית ,נראה שכמה גורמים באורח החיים ממלאים תפקיד
של ממש בהגדלת שיעור התחלואה הגופנית הנלווית ,ואלה כוללים שיעורים גבוהים של
עישון ) ,(Correll et al., 2014; de Leon & Diaz, 2005חוסר פעילות גופנית ותזונה
לקויה ) .(Archie et al., 2007; Brown et al., 1999בעיות אלה מתווספות על השפעות
המטבוליות של תרופות אנטי–פסיכוטיות ,כגון עלייה במשקל ) .(Meyer et al., 2008לא זו
אף זו ,כדי לטפל בגורמים אלה ,יש תוכניות לניהול עצמי של התחלואה הגופנית .הן פותחו
כדי לשפר את הטיפול במחלות כרוניות ,כגון סוכרת ,דלקת פרקים ואסתמה בסכיזופרניה
והתבססו על תוכניות שנמצאו יעילות באוכלוסייה הכללית ).(Newman et al., 2004

)סדרה
גישה עדכנית לניהול מחלה רפואית הביאה לידי שימוש בתוכנית סטנדרטית קצרה ִ
של  6מפגשים בלבד( בקבוצת עזרה עצמית לניהול עצמי של מחלות כרוניות באוכלוסייה
הכללית ) .(Lorig et al., 2005נערכו שינויים והתאמות של תוכנית זו לאנשים עם מגבלה
נפשית ) ,(Lorig et al., 2013ואלה הראו השפעות מבטיחות על שיפור הבריאות הגופנית,
על איכות החיים ועל מדדי תוצאה נלווים אחרים )Druss et al., 2010ab; Goldberg et
 .(al., 2013בשנים האחרונות הותאם לתוכנית ) IMRניהול מחלה והחלמה( עבור אנשים
המתמודדים גם עם מחלות פיזיות ,נוסף על הפרעות נפשיות )ראו סעיף קודם על התערבות
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ניהול מחלה והחלמה( ,תוך שילוב מידע ומיומנויות הקשורות בניהול של הפרעות מחלות
פיזיות .מחקר גישוש אחר השימוש בהתערבות  IMRמשולבת לימד על רמות גבוהות של
שימור ושיפור בכמה תחומי ניהול המחלה הגופנית ) .(Mueser et al., 2012מחקר אקראי
מבוקר הראה שיפור במדדי תוצאה נוספים ,הקשורים לתחום זה של מחלות גופניות נלוות
).(Bartels et al., 2014
סקירה הולכת וגדלה של מחקרים העריכה את השפעות המאמץ להפסקת עישון טבק בקרב
אנשים המתמודדים עם מחלת הסכיזופרניה ) .(Tsoi et al., 2010abהממצאים מספקים
תמיכה להשפעות של תחליפים בפּרוֹפיוֹן ) ,(Tsoi et al., 2010abבוורניסילין )Evins et
 (al., 2013; Pachas et al., 2012ובניקוטין ) ,(Morris et al., 2011הניתנים בדרך כלל
בשילוב עם טיפול קבוצתי קוגניטיבי–התנהגותי או ייעוץ ) ,(Cather et al., 2013להפסקת
עישון בסכיזופרניה .מחקר אחר התמקד בזיהוי ובהסרה של חסמים לגישת טיפול של הפסקת
עישון באוכלוסייה זו ) (Himelhoch et al., 2014ושימוש בתומך אלקטרוני כדי להקל על
האדם את תהליך קבלת ההחלטות להתחיל בטיפול ) .(Brunette et al., 2011זאת ועוד,
אף יש מחקר ,הבוחן את ההשפעה הגוברת של התערבויות שנועדו לקדם את האימוץ של
התנהגויות לקידום אורח חיים בריא בקרב אנשים המתמודדים עם מחלת הסכיזופרניה.
חלק מתוכניות אלה מתמקד בעיקר בבעיה של השמנת יתר .כמה וכמה מחקרים אקראיים
מבוקרים מלמדים ששילוב של פעילות גופנית ושינויים בהרגלי תזונה יעילים בהפחתת
משקל ) .(,;Bartels et al., 2004תוכניות אחרות ,המתמקדות באופן רחב יותר בשינוי אורח
חיים ,הניבו תוצאות מבטיחות )Gorczynski & Faulkner, 2010; Verhaeghe et al.,
.(2011
במערך השיקום בבריאות הנפש בישראל הוקמו עד כה  7שירותים לטיפול באנשים הסובלים
מתחלואה גופנית נלווית ,הזקוקים לסיוע בתפקוד אישי יום–יומי .שירותים אלה אינם מסגרת
אשפוז סיעודי ,אלא הם נוסף על שירותי השיקום הניתנים למשתקם ,הם ליווי וסיוע בתפקודי
היום–יום לפי הצרכים הנובעים מהמחלה או מהמוגבלות הגופנית .ברם עד כה לא נלמדו
ויושמו תוכניות ייעודיות לניהול המחלות הפיזיות .חשוב להכשיר את הצוותים המשקמים
בהתערבויות ייעודיות לאוכלוסייה זו ,כדוגמת ההתאמה שנערכה להתערבות ניהול מחלה
והחלמה ,המותאמת לאנשים המתמודדים עם מחלות פיזיות נוסף על הפרעות נפשיות.

טיפול משולב בתחלואה כפולה על רקע שימש בסמים
המושג "תחלואה כפולה" חל על מי שסובל משתי מחלות בו–בזמן .בהקשר של התמכרויות,
תחלואה כפולה היא שימוש בחומרים ממכרים מלבד הפרעה פסיכיאטרית .מצבים אלו של
תחלואה כפולה מצריכים טיפול ייחודי מתוך התחשבות בשני מרכיבי ההפרעה.
אנשים עם תחלואה כפולה ,שבה מחלת נפש חמורה מתקיימת בד–בבד להתמכרות ,זקוקים
למענה טיפולי ושיקומי ייחודי ,שאינו מתקיים במסגרות המיועדות לטיפול באחת ההפרעות.
המודל המשולב ,הנותן מענה לשתי הבעיות בו–זמנית ומתוך תיאום ,הוא המודל האפקטיבי
ביותר כיום עבור אוכלוסייה זו ).(Mueser, Drake, & Noordsy, 1998
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משנות ה– 80הוכרה התחלואה הכפולה כתופעה שכיחה בקרב אנשים עם מחלות נפש קשות
) .(Mueser et al., 1992ממצאי ה– NATIONAL COMORBIDITY SURVEY
) (Kessler et al., 1994מראים שכ– 51%מן המתמודדים עם מגבלה נפשית השתמשו
בסמים לפחות פעם אחת בחייהם ו– 41%–66%מקרב המכורים סבלו מהפרעה נפשית
מובהקת במהלך החיים ,בעיקר אלו שהשתמשו בסמים ,לעומת  15%בלבד באוכלוסייה
הכללית ).(Kessler et al., 1997; Regier et al., 1990

מתמודדים עם תחלואה כפולה הם בסיכון גבוה למדדי תוצאה שליליים ,כגון דרוּת רחוב,
אלימות ,מאסר ,שיעורי הישנות המחלה ) (relapseגבוהים ,שיעורים גבוהים של אשפוזים
ואיידס ).(Schmidt et al., 2011
חוזרים ומחלות מידבקות ,כגון ֶה ָפּטיטיס ֵ

הטיפול באוכלוסייה הסובלת מתחלואה כפולה מורכב כי הוא מצריך התמודדות טיפולית
עם שתי ההפרעות בו–זמנית :שימוש בסמים או התמכרות לסמים ומחלת נפש.

גישות טיפול הנהוגות כיום הן טיפול בו–בזמן :מתן טיפול בהתמכרויות במסגרת אחת וטיפול
בבעיה נפשית במסגרת של ַת ָבּ"ן .הטיפול מחייב תיאום ושיתוף פעולה בין המסגרות; טיפול
המשכי :ראשית טיפול גמילה ואחר–כך טיפול נפשי; וטיפול משולב ) :(integratedמתן
טיפול ל– 2ההפרעות במסגרת ייחודית ובו–זמנית על ידי צוות רב–מקצועי ,שהוכשר לטפל
בתחלואה כפולה ).(Drake et al., 1991; Minkoff, 1989

את הטיפול המשולב המליץ) SAMHSAמנהל שירותי בריאות הנפש והטיפול בהתמכרויות
בארה"ב( ,והוא נמצא יעיל ביותר לטיפול באוכלוסייה זו .על פי המודל המשולב ,את
ההתערבות הטיפולית לשתי הבעיות נותן קלינאי בעת ובעונה אחת )Barrowclough et
 .(al., 2010; Mueser et al., 2003; Ziedonis et al., 2005השיטה מוכחת ראיות ומשלבת
ייעוץ ,תיאום טיפול ,מתן טיפול תרופתי ,דיור ,שיקום תעסוקתי והתערבויות משפחתיות
) .(Mueser, Drake, & Noordsy, 1998לא זו אף זו ,מרבית התוכניות עושות שימוש
בהתערבויות של  OUTREACHכדי לגייס מתמודדים ליישום ההתערבות ולהניע שינוי
במטרה  -להביאם לידי עשיית שינוי באורח חייהם.

אף על פי שתוכניות טיפול משולבות שונות במגוון רחב של פרמטרים ,כולל שיטה,
אורך ,אינטנסיביות ומיקום השירות ,מרבית התוכניות כוללות כמה מאפיינים משותפים,
ובכללם  -צמצום הלחץ הקשור לטיפול ,שיפור מוטיבציה לטפל בבעיות בשימוש בסמים
ואסטרטגיות קוגניטיביות–התנהגותיות ,הכול כדי להקל על המתמודד את הפחתת השימוש
בחומרים הממכרים ואת ההתנזרות ,ולהשתמש בגישות של הפחתת פגיעות )& Mueser
.(Gingerich, 2013

מחקר מקיף נערך על טיפול משולב בתחלואה כפולה ,אולם יש קושי לסקור את ִספרות
המחקר בנושא בשל מגוון רחב של תוכניות הערכה ,כולל תוכניות פרטניות ,קבוצתיות,
משפחתיות ,התערבויות מקיפות והטרוגניות אבחונית של מדגמי המתמודדים ,וגם בשל
הבדלים בהגדרת הטיפול )לדוגמה :אשפוז ,טיפול יום ,מגורים בקהילה( והשימוש בו–זמנית
בשני סוגי מחקרים :מחקרי ניסוי ומחקרים סמי ניסויים .התוצאות של מחקרים שונים שונות
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זו מזו ,עם סקירות רחבות ,שתומכות בטיפול המשולב ) Drake et al., 2008; Kavanagh
 ,(& Mueser, 2007אולם בהיעדר סקירות הן מוגבלות פחות בממצאיהן )Cleary et al.,
.(2008
כמו כן ,טיפול קבוצתי משולב נחקר באופן נרחב ביותר ונתמך באופן אמפירי )Mueser
 .(et al., 2005תוכניות טיפול למגורים בקהילה הראו השפעות מועילות ,אולם המחקרים
מוגבלים בעיקר למחקרים סמי ניסויים ) .(Brunette et al.,2004מחקרים שהשוו בין
מדגמים מבוססי שיחור אחר מטופלים ) (outreachלהעברת הטיפול המשולב באמצעות
השימוש במודל של הטיפול הקהילתי האסרטיבי ) - (ACTמצאו יתרון מינימלי למדגמים
פחות אינטנסיביים ,באמצעות המודל של תיאום טיפול הקונוונציונלי ,שהשתמש בטיפול
המשולב ).(Essock et al., 2006; Morse et al., 2006
בישראל ,חוק שיקום נכי נפש בקהילה )תש"ס (2000 ,אינו כולל מתן שירות לאנשים בעלי
תחלואה כפולה ,בעיקר לא עבור בעלי תחלואה כפולה הסובלים מהפרעת שימוש בחומרים,
כהפרעה עיקרית ,ומהפרעה נפשית כהפרעה משנית והשירותים הניתנים בקהילה מועטים
ביותר.
כמה מסגרות מציעות טיפול בדרכים שונות .למשל ,מי שזקוקים לגמילה פיזית ,ניתן
לקבל טיפול במסגרת אשפוז בכמה בתי חולם ומרכזים בארץ .לאחר הגמילה הפיזית מוצע
למתמודדים עם תחלואה כפולה שירות על פי הצורך ,בקהילה טיפולית ייעודית .כמו כן,
בשנים האחרונות הוסמכו מספר יחידות אמבולטוריות ייעודיות לטיפול באוכלוסייה עם
תחלואה נפשית ובעיית התמכרות.
יש לציין כי הטיפול באוכלוסייה המתמודדת עם תחלואה כפולה בישראל מורכב כי פעמים
רבות קבוצה זו "נופלת בין הכיסאות" בשל העובדה שהטיפול בבעיות אלו מתחלק בין כמה
גורמים מטפלים  -מחלקת ההתמכרויות באגף לבריאות הנפש ,הרשות הלאומית למלחמה
בסמים ,מחלקת השיקום באגף לבריאות הנפש ושירותי הרווחה .על כן לעיתים הם אינם
מקבלים טיפול מתאים משום גורם ממסדי ,ואף פיתוח השירותים והמודלים עומד מול
קשיים בירוקרטיים ,תקציביים וממסדיים.
הטיפול הניתן כיום בארץ מתחלק לטיפול במסגרת אשפוז ולטיפול במסגרת הקהילה.
גמילה באשפוז  -גמילה גופנית לאוכלוסייה זו מחייבת מסגרת אשפוז ייחודית על מנת
לתמוך בתהליך הגמילה מחומרים ממכרים ובד–בבד לייצב את המצב הנפשי של המטופל.
כיום קיימת מסגרת שמתמחה בתחום בבאר שבע ,ויש מיטות ייעודיות במרכז לבריאות
הנפש מעלה הכרמל .אשפוז פסיכיאטרי למטופלי תחלואה כפולה נפשית ,במקרים של חוסר
איזון נפשי ,ניתן לקבל מענה אשפוזי שמתמקד בייצוב המצב הנפשי ,תוך טיפול בהתמכרות
במחלקות ובמרכזים לבריאות הנפש.
צעירים שנפגעו נפשית משימוש בסמים במהלך טיול בחו"ל או ממסיבות טראנס בארץ,
בעיקר סמי קנבוס וסמי הזיה ,יכולים לקבל מענה במחלקות הפסיכיאטריות של בתי החולים
ובמרכזים לבריאות הנפש ברחבי הארץ ,לאחר פנייה לחדר מיון .מסגרות אלו הן ציבוריות,
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והאשפוז בהן אינו כרוך בתשלום .קיימת גם מסגרת ייעודית פרטית לאוכלוסייה זו ,כפר
איזון ,שהקימה ומפעילה עמותה לפני כ– 15שנה ,והיא נותנת טיפול משולב מוגבל בזמן
בפיקוח משרד הבריאות ומשרד הרווחה.

טיפול משולב בקהילה  -בשנים האחרונות נרקם שיתוף פעולה בין מערכת השיקום בבריאות
הנפש למחלקת ההתמכרויות ,ונפתחו כמה מסגרות הנותנות מענה דיורי )בחדרה ,בירושלים,
ברחובות ,בבת ים ,בנתניה ,באשדוד ובבאר שבע( ,ואף מסגרת אחת תעסוקתית–טיפולית.
במסגרות אלו ניתן מענה למתמודדים עם תחלואה כפולה ,והטיפול מצריך שיתוף פעולה
מלא בין גורמים טיפוליים ושיקומיים .השירות מיועד למשתקמים שהם בעלי רקע של
שימוש לרעה בחומרים פסיכו–אקטיביים או התמכרות ,נוסף על נכותם הנפשית .השירות
אינו מיועד לאנשים הזקוקים לגמילה פיזית או שאינם מיוצבים רפואית .נוסף על השיקום,
מכוון השירות לשנות את תפיסת המתמודד ,את אורחות חייו כדי שלא יחזור להשתמש
בחומרים פסיכו–אקטיביים תוך ניהול מחלתו .כמו כן ,השירות מיועד למשתקמים שהם
"נקיים" לפחות חודש אחד מכל שימוש בחומרים פסיכו–אקטיביים שונים .מקבלי השירות
מחויבים להיות במעקב פסיכיאטרי ובמעקב צוות התמכרויות בלשכת הרווחה הקרובה; הם
גם מחויבים להשתלב במסגרת תעסוקתית .כמו כן בעיר אשדוד קיימת מסגרת תעסוקתית
בחסות משותפת של משרד הבריאות–סל שיקום והרשות המקומית  -מרכז מאור  -שיקום
ותעסוקה לאנשים עם תחלואה כפולה .הפעילות במרכז משלבת עבודה שיקומית ,המתמקדת
בתעסוקה נתמכת עם טיפול פרטני וקבוצתי .ניתן במקום מענה הן לתחום הנפשי והן
לתחום ההתמכרות ,מתוך עקרונות הטיפול המשולב .מחקר הערכה שנעשה במסגרת זו
בחסות המוסד לביטוח לאומי אגף הקרנות–קרן מפעלים מיוחדיםִ ,מנהל המחקר והתכנון
 כלל מדגם קטן ) 17משתתפים( .הוא הראה יציבות בתחומים האלה :יציבות איכות חיים,החלמה ,קשר טיפולי ושליטה בסימפטומים .יתרה מזו 50% ,מהמתמודדים לא אושפזו כלל
במהלך שנות המחקר 30% ,אושפזו פעם אחת ,ו– - 20%שלוש או ארבע פעמים90% .
מהמתמודדים מקבלים תמיכה משפחתית בתהליך השיקום .מראיונות איכותניים ניתן ללמוד
כי המתמודדים רואים במרכז מקור לתמיכה ולעזרה בהתמודדות עם מחלת ההתמכרות ועם
המשברים הנפשיים ,ומבחינתם המרכז עונה על צורכיהם בשני התחומים .אשר לשילוב
בעבודה מחוץ למרכז ,מתמודדים שהשתלבו תיארו חוויה של הצלחה ותמיכה לצד תהליכי
הסתגלות ,ומי שלא השתלבו התייחסו לחשיבות ההדרגתיות שבתהליך היציאה לעבודה
ודיווחו על מעורבות ברמות שונות בתהליך חיפוש העבודה )רועה וגרבר  -אפשטיין.(2016 ,

לאור הנאמר עד כה ,יש להמשיך ולפתח מענים ושירותים שיתאימו לצורכי אוכלוסייה
ייחודית זו .אומנם עדיין השירות אינו מעוגן בחוק שיקום נכי נפש בקהילה ,אך בשנים
האחרונות נעשים מאמצים לפתח וליצור מענים הולמים ונעשה מאמץ לחוקק חוק גם לתחום
ההתמכרויות .נדרש תהליך הכשרה ויישום של התערבויות שהוכחו כיעילות בעולם ביחס
לתחום זה ובשלב זה ,קיימת הכשרה ייעודית לנושא תחלואה כפולה במסגרת ביה"ס הארצי
להכשרה בשיקום ,שילוב והחלמה.
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סיכום ואתגרים לעתיד
בפרק זה סקרנו את תחום ההתערבויות השיקומיות–טיפוליות מקדמות ההחלמה ,שחלקן
מבוססות ראיות וחלקן מבטיחות .תיארנו שירותי שיקום וטיפול לאוכלוסיית בריאות הנפש
על גוֹניהם ,והצגנו את הניסיונות הראשוניים ליישמן בשירותי השיקום ובריאות הנפש ואת
התימוכין להיתכנותן וליעילותן בעולם ובישראל.
הדגשנו כי על מנת לקדם שינוי או יישום התערבות חדשה במערכת ,קיימים כמה וכמה
גורמים שעשויים לקדם או לבלום–לחסום את היישום וההטמעה בפועל ,ועלינו להיות ערניים
להם כדי ליצור אסטרטגיות שיעזרו להתמודד עם גורמים אלו .עם הגורמים נמנו השלב שבו
הארגון או השירות נמצא ,מידת הרלוונטיות של ההתערבות עבור המערכת ,תזמון היישום,
מידת המודעות של המערכת ביחס לשינוי שעתיד להתרחש והשותפים המרכזיים לתהליך
) .(Drake et al., 2009; Torrey & Gorman, 2005כל זאת ייעשה תוך הבנה שתהליך
היישום וההטמעה אינו לינֵ ָארי ,וכל שלב ושלב משפיע על השני באופנים שונים )Fixsen et
הספרות מגדירה
 .(al., 2009כמו כן ,נהיר כי יש להגדיר את המרחבים המעורבים בתהליךִ .
תחומי מפתח ,המגדירים את המרחבים שבהם היישום מתרחש :רמת המדיניות ,רמת העובד
) ,(providerרמת הארגון או המערכת המקומית ,רמת הלקוח ומנגנוני האחראיות )Fixsen,
.(Naoom, Blase, Friedman, & Wallace, 2005; Tabak et al., 2012
כפי שטיפולים מוצלחים למחלת סכיזופרניה ולמחלות נפש קשות אחרות מוערכים על
ידי שינויים במדדי תוצאה של מקבלי השירות )כגון ירידה בשיעור התסמינים וההתקפים,
שיפור בתפקוד הקוגניטיבי ובתפקוד הפסיכו–סוציאלי( ,כך מאמצי יישום והטמעה של
התערבויות דורשים שימת לב לסדרה שונה של מדדי תוצאה )Glisson & Schoenwald,
 .(2005; Proctor et al., 2009מדדי תוצאה ראשוניים במחקרי הטמעה כוללים היתכנות
)) (feasibilityהאם זה אפשרי שהתערבות תשולב באורח שוטף בשירות ,הן מבחינה
מבנית והן מבחינה כלכלית?( ,נאמנות למודל )) (fidelityהאם התערבות יכולה להינתן
בהלימה מלאה לאלמנטים המגדירים את הפרקטיקה בשירות ?( ,חדירה )(penetration
)כמה אנשים מאוכלוסיית השירות מקבלת את ההתערבות?( ,קבלה )) (acceptabilityהאם
מקבלי השירות יכולים לקחת חלק בהתערבות ולהשלימה ,והאם הם מביעים שביעות רצון
מההתערבות?( ,וקיימות )) (sustainabilityהאם ההתערבות יכולה להתקיים לאורך זמן
ארוך בשירות?( .היישום המוצלח של התערבות אינו ערובה להבטחה שההתערבות תמשיך
להיות מסופקת בשירות ,נוכח מגוון גורמים משתנים )לדוגמה ,שינוי במנהיגות ארגונית,
שינוי בסדרי עדיפויות ,בעיות מימון וכדומה( ואלה עלולים להוביל לחוסר רצון לאמץ
התערבויות חדשות ).(Massatti et al., 2008
בניית תוכנית ליישום התערבות היא משימה מורכבת ,הדורשת תשומת לב לרבדים השונים
המתקיימים בו–זמנית ,כלומר :לתחומים השונים שבהם תהליך היישום עתיד להתרחש,
למערכות השונות המעורבות בו ,לשלבים המרכיבים את התהליך כולו וגם לגורמים העשויים
להשפיע עליו.
אנו מקווים שתהליכי ההכשרה ,ההדרכה ,היישום וההטמעה של התערבויות אלה יהיו בעלי
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השפעה רחבה כדי לשפר את יעילות השירות ,ליצור תהליך של הטמעת ערכי השיקום
וההחלמה ,לעבור ממדדי תוצאה מעורפלים למדדי תוצאה מוגדרים ומדידים ,כבסיס להערכת
יעילות שתפורסם ותהיה שקופה ונגישה לכל דורש .יתר על כן ,השימוש בהתערבויות מקדמות
החלמה מסייע בקביעת מדיניות ,בהנגשת מידע לגבי התאמת התערבויות למתמודדים ולבני
משפחה ובמתן אפשרויות לבחירה מושכלת .השאיפה היא להחליף התערבויות המבוססות
על מסורת ועל הרגל בהתערבויות המבוססות על ראיות מחקריות מוכחות שמקדמות מדדי
תוצאה .תוכנית עתידית כוללת חשיבה על פעילות לשינוי החוק המגדיר קריטריונים לבחירת
שיטת התערבות מסוימת מתוך רשימת ההתערבויות המתוארות לעיל ,וגם פיתוח ויישום
של מודל הטמעה אפקטיבי להתערבויות ,הגברת מעורבות המתמודדים בבחירה ובהעברה
של התערבויות מקדמות ההחלמה ופיתוח ובדיקת שיטות הערכה של תוצאות ההתערבויות
השונות בתחום השיקום הפסיכיאטרי בישראל.
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התיווך והסביבה כמפתחות ליחסים
שיקומיים מקדמי החלמה

נעמי הדס לידור ,פנינה וייס ,דורית רדליך ,אנדראה רפפורט ,ענת נצר ונעמה כץ

כעוסקות בהתערבות ותקשורת המבוססות על אמנות התיווך מזה שנים רבות ,אנו רואות
בו רכיב משמעותי ביותר בחיינו האישיים והמקצועיים ובעל כוח רב להשפיע על תהליכים
חינוכיים ,טיפוליים ושיקומיים.

גילינו שהשימוש בתיווך נפוץ ורבים מעמיתנו יודעים לציין אותו כמקור לקיום תהליך
משמעותי ומקצועי עם האנשים אותם הם מלווים .אך באותה נשימה מציינים את הקושי
להבין באופן ברור מה זה ומה נדרש מהם כדי ליישמו .כלומר אנחנו מבינות שתיווך נתפס
כחשוב אך חמקמק וקשה להבנה ויישום .יתרה מכך בעבודתנו עם השנים ,ביחד וכל אחת
לחוד ,פיתחנו והרחבנו את ההבנה ואת היישום בשימוש בגישת התיווך לטובת האוכלוסיות
איתן אנחנו עובדות :מתמודדים ,משפחות ואנשי מקצוע.

מהי קוגניציה ומדוע אנחנו עוסקים בה? הגדרות רבות לקוגניציה אנחנו בחרנו הגדרה
פשוטה שיכולה לשמש אותנו בעבודתנו היומיומית .הקוגניציה היא היכולת של הפרט
לרכוש ולעשות שימוש בידע פנימי וחיצוני לשם הסתגלות לסביבה )הדס לידור.(2005 ,
העולם המודרני מאופיין בשינויים רבים ומהירים שבאים לידי ביטוי בשימוש בפלפון או
מחשב חדש שמופיע כל שנה ואנחנו צריכים כדי להיות מעודכנים ללמוד להשתמש בו.
כמו מגוון המצרכים על המדפים בסופר ,כבר לא הקורנפלקס עם התרנגול הצהוב שעמד
בודד על המדף ,אלא עשרות אם לא מאות של קורנפלקסים מכל העולם .החיים מחייבים
אותנו לבחירות יומיומיות ברמות מורכבות שונות בחירה בין מקצועות אינסופיים וחדשים
שאפשר לעסוק בהם ,כמו המעברים התרבותיים והבין דוריים .כבר לא ההורים הם שקובעים
מה נעשה .אנחנו צריכים להיות יכולים לתעדף ,לבחור,להחליט ובעיקר להסתגל לשינויים
מהירים ומשמעותיים .אנחנו יודעים שבבסיס ההסתגלות לשינויים נמצאת הלמידה /חשיבה/
הקוגניציה שיש לטפחה לאורך כל החיים )פוירשטיין ,רנד פוירשטיין .(2001 ,יחד עם זאת
המחקרים בשנים האחרונות מצביעים על שינויים מבניים במוח הנוצרים בעקבות למידה
והתערבות קוגניטיבית )דוידג'  .(2007אנחנו יודעים היום שבבסיס פגיעות הנפש נמצאת גם
פגיעה קוגניטיבית ואנחנו יודעים היום ומאמינים שניתן לטפל בה ) 2001Hadas Lidor,
 .(,Katz, Tiano,., Weizmanמתוך כל אלה התפתחו בשנים האחרונות התערבויות
קוגניטיביות שונות לעבודה עם אוכלוסיית בריאות הנפש.

במודל משולש התיווך נמצאים הלומד ,המלמד והגירוי )ראה מודל מס  .(1כדי לראות אם
יש תיווך בסיטואציה יש לראות את שלושת הגורמים הללו משתנים תוך כדי ובהתאם למה
שקורה בסיטואציית הלמידה .לדוגמא אם נרצה להפגיש לילד בן  6את הספור הברווזון

284

המכוער ,אנחנו יכולים לתת לו את הספר ולהזמין אותו לקרוא אותו .הילד יכול לקרוא,
להסתכל בתמונות ולהבין ככל יכולתו אך אין לנו יכולת לדעת מה הבין .לעומת זאת אם
אנחנו נספר את הספור הברווזון המכוער והספר שמונח בידינו יכול להיות אותו ספר בדיוק
כמו שהילד קרא בעצמו המלים שנשתמש בהן ,התוספות שנוסיף להסבר של הספור ,ההדגשים
שנעשה ,האינטונציות וההפסקות יהיו שונים ומן הסתם הלמידה תהיה יותר מכוונת ובעיקר
יותר מעמיקה .בתהליך כזה נוכל לראות את השינוי שמתרחש בילד ,במתווך וגם בגירוי
עצמו.
מודל מס  –1מודל התיווך )(Hadas–Lidor, Weiss, and Kozulin. 2011

המתווך ) מורה /הורה /מטפל ( ומקבל התיווך ,מתבוננים על אותו גירוי .הגירוי עשוי להיות
משימה יומיומית ,משימה לימודית ,או סיטואציה חברתית .מקבל התיווך הינו האדם המבקש
לעשות שינוי בחייו .המתווך הוא המלווה באותו שינוי .האינטראקציה התיווכית למעשה
מכניסה סדר במפגש של מקבל התיווך עם העולם .אותה אינטראקציה מתווכת נותנת לאדם
כלים להתבוננות בתופעות ,הבנת הקשרים ביניהן ולגילוי החוקים עליה הן מבוססות.
המאמר הנוכחי מתמקד בקשר השיקומי האופטימלי שבמרכזו נמצאים מרכיבי התיווך
הקריטיים כדי להפוך כל סיטואציה של קשר לסיטואציה של שינוי ולמידה .אנו רוצים להזמין
אתכם ,הקוראים ,דרך המאמר הזה להרחיב את הידע והשימוש בתיווך בכלל ובמרכיביו
בחייכם האישיים והמקצועיים .לפתח את המודעות לאופן שבו אנחנו פועלים /חושבים /
מרגישים במסגרות החיים השונות שלנו ובעיקר בתקשורת היומיומית שלנו .מודעות זאת
תאפשר לנו לקבל החלטות ולפעול ביתר שליטה ,בפחות אימפולסיביות ובכך להיצמד יותר
למטרות שהצבנו לעצמנו.
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שנים רבות בלטה נטייה של מורים/הורים/מטפלים אנשי מקצוע להטיל את האחריות
על תקשורת לא מספקת או לא תקינה עם האדם עליו ,על המוגבלות שלו ,ו/או על חוסר
המוטיבציה שלו )ניסיתי ,השתדלתי ,התכוונתי והוא– לא עשה/לא רצה/לא יכול היה( )כץ,
 .(2015השימוש בתיווך מאפשר הסתכלות אחרת שבה האחריות והיכולת לתקשורת טובה
היא על נותן התיווך )מורה/הורה/מטפל( עצמו )הוא לא הצליח אומר אני לא ניסיתי מספיק
או לא ניסיתי נכון.(...

קוגניציה מורכבת משלושה מרכיבים :מקלט ,עיבוד ופלט .המשימה העיקרית שלנו כהורים,
מורים ומטפלים היום אינה ללמד מיומנויות ספציפיות ,איננה ללמד תוכן ספציפי .משימתנו
העיקרית היא ללמד את האדם את תכונת הלמידה ,לאפשר לו את היכולת ואת מידת הפתיחות
והגמישות שתאפשר לו שינוי והסתגלות תואמת במפגש שלו עם גירויים משתנים וחדשים.
בעבודת השיקום נעשית למידה כל הזמן .על האדם שמתמודד עם מחלה או עם בן משפחה
עם מחלה ללמוד להשתנות ,לרכוש מיומנויות שלא היו לו לפני ההתמודדות הזאת.

מהי הלמידה? האדם לומד ,כאשר הוא עושה היום דבר ,שלא היה מסוגל לעשות אתמול או
שהוא עושה אותו אחרת ,הלמידה יכולה להיות למידה של תוכן חדש שלא ידע קודם לכן
כמו ללמוד על מבנה כדור הארץ ,למידה יכולה להיות ללמוד מיומנות חדשה כמו נגינה
על פסנתר ,או לערוך קניות בסופר ,או להשתמש בכרטיס אשראי ,למידה יכולה להיות
לחוות חוויה של טיול בטבע או במוזיאון ולחוש תחושות חדשות שלא הכרתי קודם לכן.
בכל למידה יש תוכן/נושא ויש תהליך .בכל למידה יש מעורבות קריטית של הקוגניציה
)קשב וריכוז ,התמצאות בזמן ובמרחב ,זיכרון ,מיון ,ארגון וכדומה( .לא תמיד אנחנו מודעים
לחשיבות הקוגניציה בלמידה לעתים אנחנו אומרים שהאדם שאנחנו מלווים אותו לא רוצה
לעבוד ,עובדה הוא מאחר לכל הפגישות שלו בראיונות העבודה ולא בדקנו אם יש לו בעייה/
קושי בהתמצאות בזמן ,לעתים אנחנו אומרים שהבן או המטפל שלנו לא מתאמץ מספיק
ולכן הוא לא מצליח בבחינה ולא בודקים האם הוא יודע להתארגן נכון לקראת הלימוד של
החומר למבחן ,האם הוא יודע לתמצת את החומרים שלהם הוא זקוק.

הגישה הקוגניטיבית דינאמית והקוגנטיבית מבנית מאמינה ביכולת האדם להשתנות בכל
גיל ובכל מצב בריאות במידה ויינתנו לו התנאים הנכונים לכך :תיווך וסביבות מאפשרות.
בניגוד לגישה הקלאסית שמדברת על הגורם הגנטי או הפתולוגי כמרכזיים ביכולת האדם
ולכן ניתן לצפות מהאדם להשתנות מעטה בלבד ,לדעתנו האדם הוא מערכת פתוחה הניתנת
לשינוי משמעותי /מבני באמצעות התערבות סביבתית נכונה .התיווך מדבר ומתערב בתהליך
הלמידה ובעזרתו תהליך זה משתפר .פוירשטיין היה נוהג להגיד" :אצלי הכרומוזומים לא
יגידו את המילה האחרונה"

הלמידה שאנחנו מדברים עליה היא למידה שיוצרת שינוי .במושג שינוי בחשיבה אנו מתכוונים
להיווצרות התנאים הדרושים לאדם ,כמו רכישת מלים או מושגים חדשים ,דרכי חשיבה או
פעולה שלפני כן לא עלו על דעתו ,וכל זאת במטרה לשנות ולשפר את התקשורת עם סביבתו.
אנחנו מאמינים שכל אחד יכול לרכוש לעצמו לא רק ידע או מיומנויות ,אלא גם מבנים
קוגניטיביים חדשים שיפתחו לפניכם דרכי תקשורת מקדמים ומאפשרים ,שלא נכללו במאגר
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הידע והיכולת שלו קודם לכן .לדוגמא :הכנת רשימה של מצרכים לפני קניה בסופרמרקט
מחייבת למידה של כל הדברים שצריכים להיות בבית ,למידה של דרכי ארגון :על פי המיקום
בסופר ,על פי תחומי קנייה שונים ,ירקות ,דברי חלב וכדומה .זוהי למידה שמאפשרת לנו לארגן
את הקניה בסופר בצורה נכונה ויעילה הלמידה הזו היא יצירה של אסטרטגיה חדשה שלא
היתה ידועה לי קודם ,למידה ,לא רק של תוכן ,אלא של מבנה חדש– למידה מבנית.
הבוחרים לאמץ את התיווך מאמינים שכל שינוי שחל בחלק משנה את השלם אליו הוא שייך.
אנו מאמינים ששינויים קוגניטיביים חדשים מוטמעים ונשארים יציבים גם כשנתקלים במצבים
חדשים )בסופר חדש ,בעיר אחרת( ,והם בעלי יכולת להתרחב ולהתאים עצמם למצבים נוספים.
כמו כן שינוי מבני נשמר לאורך זמן וממשיך במצבים שונים ומשתנים בחיים.

תיווך בציר הזמן:
במשך השנים מאז הופעת המונח תיווך נוכחנו כי פנים רבות לו.
לב ויגוצקי היה הראשון שעשה שימוש במונח תיווך .ויגוצקי חי בין השנים 1934 - 1896
ברוסיה .בעבודתו מתח ביקורת לא רק על גישת פיאז'ה ,אלא גם על הגישה הפסיכומטרית
משום שמנוקדת מבטו שתיהן כיוונו רק אל אותם תפקודים שכבר הבשילו ,הם ראו
בהתפתחות הקוגניטיבית "מוצר מוגמר" התלוי בהתפתחות טבעית ללא התערבות חיצונית,
שאין למעשה יכולת השפעה מכוונת עליו .ויגוצקי ציין שמצד הפסיכולוגיה של הילד חשוב
לא פחות לבחון תפקודים קוגניטיביים סמויים שרק מתחילים להפציע ושילדים עדיין אינם
יכולים להשתמש בהן עצמאית לפתרון בעיות).קזולין  .(2012ויגוצקי הגדיר את הפער בין
מה שילד עושה ללא עזרה והכוונה לבין מה שהילד מסוגל לעשות עצמאית באם ייחשף על
ידי אדם בוגר המכוון לעזור לו לפתח מיומנויות גבוהות יותר כאיזור ההתפתחות הקרובה
) .(ZPD - Zone of Proximal Developmentוהציע כמה דרכים אפשריות להערכתו של
איזור ההתפתחות הקרובה שכולן מתארות מתווך שנמצא בין הגירוי לבין הלומד )Socially
 (Mediated Attentionעל ידי סיפוק רצף של רמזים ועזרים או להתחיל לפתור את הבעיה
ואז לבקש ממנו להמשיך .לדעתו ההוראה צריכה להתבצע בגדרי הטווח של ה– ZPDכאשר
ההוראה משתמשת ביכולות קוגניטיבית שכבר הבשילו .יחד עם זאת ויגוצקי בעצמו מעולם
לא פיתח מודל או שיטה מוסדרת המסבירה את תהליכי התיווך או תפקיד המתווך.
פוירשטיין :חי בין השנים  2014–1921היה פסיכולוג ופדגוג ישראלי יליד רומניה ,מתלמידם
של ז'אן פיאז'ה ,אנדרה רה וברבט אינהלדר ,בשנות שהותו באירופה עבד פוירשטיין במחנות
מעבר שאורגנו בדרום צרפת )קאן ד'ארנאס ליד מרסיי וקמבוז על יד מונפלייה( למבוגרים
וילדים מצפון אפריקה בדרך לעלייתם לישראל ,וכן במחנות מעבר לעולים בפולין .עד 1983
שימש כראש מערך ההדרכה והפסיכולוגיה של כלל עליית הנוער ובמקביל שימש בתפקיד
דומה במוסדות אחרים של הסוכנות היהודית .בשנים אלו פיתח פוירשטיין את התיאוריה שלו
שעסקה בהשתנות הקוגניטיבית מבנית )SCM– Structural Cognitive Modifiability
 (theoryהמאמינה שכל אדם יכול ללמוד בכל גיל ובכל מצב של בריאות או חולי בתנאי
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שיתנו לו את התנאים הנכונים לו ,בתיווך ובפיתוח מערך של כלי אבחון  -ה– LPADוכלי
טיפול המבוססים על עקרונות אלו ונקראת העשרה אינסטרומנטלית )פוירשטיין (1998

עם השנים פותחו מודלים רבים שמקורם בתיאוריה של פוירשטיין ביניהם )קליין ,לוינגר,
,2002צוריאל  .(1998ונערכו מחקרים רבים שמחזקים את נכונותה של הגישה וכלי ההתערבות
שלה.

מאמר זה עוסק בפיתוח שהחל משנות ה  80של המאה העשרים על ידי ד"ר נעמי הדס
לידור ועמיתיה שעוסק בעיקר בהרחבה ופיתוח גישת התיווך לאוכלוסיית אנשים עם צרכים
מיוחדים ובעיקר לאוכלוסיית בריאות הנפש ולמשפחותיהם– המודל נקרא ה Dynamic
.(Hadas–Lidor, Weiss & Kozulin, 2011; 2018) Cognitive Intervention–DCI
בעבודת הדוקטורט שלה ,הדס לידור ,חקרה את השפעת העבודה בהעשרה אינסטרומנטלית,
מערכת כלי הטיפול שפיתח פוירשטיין ,בדרך של תיווך באוכלוסיית אנשים המתמודדים עם
מגבלה נפשית בקהילה ומצאה שיפור משמעותי בקבוצת המחקר לעומת קבוצת הביקורת
בתחומי :הקוגניטיבי ,תעסוקה ועצמאות במגורים )Hadas–Lidor., Katz, Tiano.,
 (.Weizman,2001במחקר המשך של ורד שפיר קיסר ,גם היא מרפאה בעיסוק ,נמצא שיפור
משמעותי בקבוצת מחקר נוספת של אנשים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית גם בתחום
החברתי )ורד שפיר קיסר .(2007 ,בשנים הבאות הורחבה גישת התיווך לגישה מרכזית בעבודה
עם אוכלוסיית בריאות הנפש ,מתמודדים ומשפחות ,כדרך לתקשורת מאפשרת שינוי ולמידה.
)(.Hadas–Lidor, Weiss, and Kozulin 2011

גישת ההתערבות הקוגניטיבית דינאמית )Dynamic Cognitive - DCI
 (Interventionה– dciהיא גישת התערבות קוגניטיבית דינאמית שעוסקת בעקרונות
תקשורת מאפשרת שינוי ,ולמידה ופותחה להתערבות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
ובמיוחד בתחום בריאות הנפש .יש מכנה משותף לגישה זו ולעבודתו של פוירשטיין  -והוא
שהלמידה היא המפתח של האדם להתמודדות אופטימאלית והסתגלות בסביבות חייו על פי
רצונו וצרכיו .ההבדל בין הגישות נעוץ במרכזיות תפיסת התיווך כדרך תקשורת ,שהיא גם
אמצעי וגם מטרה ,מתוך ההבנה ,שבניית קשר בין אישי חיובי ומצמיח ,הוא המקור לשינוי–
קוגניטיבי אך גם רגשי .התייוך היא לא רק אמצעי אלא גם מטרה בפני עצמה!

בשנים האחרונות ישנן עבודות רבות בארץ ובעולם שעוסקות בהתערבויות קוגניטיביות שונות
עם אוכלוסיית בריאות הנפש :חלקן רמדיאליות ,חלקן התנהגותיות ואחרות דינאמיות .ה–
 DCIהיא גישה שמשלבת בין הגישות הרמידיאליות וההסתגלותיות ובכך מתאימה מאוד
לאוכלוסייה זו .כמו כן גישה זו היא היחידה המחברת בהגדרתה בין המרכיבים הרגשיים
חשיבתיים ותפקודיים של האדם ,ובכך יכולה לענות בצורה אופטימלית לצרכיה של אוכלוסיית
האנשים המתמודדים עם מחלות נפשיות ומשפחותיהם.(Hadas–Lidor, Weiss,2015) ,

לגישת ההתערבות הקוגניטיבית דינאמית  DCI -ארבעה מרכיבים:

האמונה ביכולת האדם להשתנות בכל גיל ובכל מצב של בריאות או חולי.

הגישה  -התיווך כדרך המאפשרת למידה )כוונה והדדיות ,משמעות מסוגלות והעברה(
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ופיתוח הקשר האנושי המצמיח
הכלים– אירועי חיים )שפותח במיוחד לשיפור התקשורת( ,האבחון דינאמי ,העשרה
אינסטרומנטלית ,,כתיבה קריאה ,משחק ,אלבום התמונות המשפחתי וכדומה
הסביבה המשלבת– הטרוגנית ,מאתגרת ,מכילה ומאפשרת

מטרות ה :DCI -
•
•
•
•

מטרות שקשורות לאדם עצמו
הרחבה ושיפור של יכולת הלמידה של האדם )מתמודד ,משפחה ,איש מקצוע(.
הפיכת האדם ללומד ומתווך עצמאי עבור עצמו.
פיתוח אמונת האדם ביכולותיו ,ברצון והצורך שלו בשינוי.

מטרות הקשורות לאדם בחיבור עם סביבתו
הרחבת יכולת הסביבה להתאים את עצמה לקבלת השונה– אנושית וטכנולוגית
איפשור קבלת החלטת משותפת בין נותן השירות למקבל השירות.
הרחבת השיתוף וההשתתפות בפעילויות האדם בסביבתו הטבעית בהתאם לתחומי העניין
שלו ,רצונותיו ,נטיותיו ושאיפותיו.

עקרונות ההתערבות
•
•
•
•
•
•

האבחנה אינה הקריטריון היחיד או המרכזי בשיקול הדעת הקליני .מצב האדם,
רצונותיו ,נטיותיו ובקשותיו הם הקריטריון הקובע.
ההתערבות ובחירת המטרות נבנית בקבלת החלטות משותפת עפ"י צרכיו ,רצונותיו
ובחירתו של הלקוח
הלקוח מקבל הסבר לאורך הפגישה על בחירת הכלים ודידקטיקת ההתערבות.
תכנית ההתערבות היא קו המתאר לנעשה בגוף הפגישה .המטרות ,הגישות והכלים
משתנים באופן דינאמי וכאמור תוך שיח משותף ומותאם למצבו של האדם ובחירותיו.
אין גבול מוגדר )בתוכן ובזמן( בין האבחון להתערבות– האבחון הדינאמי בנוי בתוכו
מחלקים התערבותיים.
המוטיבציה אינה סיבה לאי עשייה המוטיבציה היא תוצר של :תפיסת מסוגלות תואמת
ליכולת ,היא יכולה להיות נמוכה ונובעת מכישלונות רבים ומתפיסה הסטיגמה,
והמתבטאת בהימנעות מעשייה ובהתמקדות בחוסר יכולת ובשלילי .באיבוד האמונה
והמשמעות .כל אלה מטופלים על ידי הרחבת המיומנויות הקוגניטיביות ,המטה
קוגניטיביות ,התפיסה העצמית )תחושת המסוגלות( דרך למידה מהצלחות ,וחשיפה,
חיפוש או יצירת משמעות.
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• שיעורי בית מעודדים עצמאות ,מעורבות ,שיתוף ושליטה .שיעורי בית בין טיפול
לטיפול הם המשך והעברה של ההתערבות למשך זמן יותר ארוך ומעבר לחדר
הטיפולים.
• עבודה עם האדם אינה מספיקה יש להתייחס בעבודה גם למשפחה וגם לסביבה.
התקשורת התיווכית ,כוללת יחסים אישיים הקיימים בין שני אנשים ,אשר משקפים את
הכנות הקיימות ביניהם ואת אופן קבלת האחד את השני ) .(Slade,2012מאפשרת בתוכה
שינויים באיזוני הכוחות ולמידה הנוצרים תוך הכרה במומחיות של כל אחד מהשותפים
לתקשורת ,בתחומו )חייו  /מומחיות מקצועית(). (Slazer, in pressזאת בהתאם למטרות
המשתנות ,לשם קידום רווחתו האישית .כל אלו יעשו תוך שימוש במרכיבי התיווך החיוניים
כמאפשרי בקרה עצמית על קיום ושכלול תקשורת זו .ההורה /מורה או איש המקצוע יחדד
את המסר ויוודא שהמסר אליו התכוון עובר באופן נאמן לכוונתו )כוונה( ושהוא עובר לאדם
אתו הוא מתקשר )הדדיות( .ישקוד על מציאת תכנים המשמעותיים לאדם )משמעות( ,ירחיב
את היכרותו עם האדם דרך למידה על תחומים ומצבים אחרים ) העברה( .כל אלו תוך
הקפדה על יצירת תחושת מסוגלות ) כץ.( 2015,

לאדם יש יכולת למידה טבעית ,הוא לומד דרך חשיפה ישירה לגירויים ,הסתכלות ,קריאת
ספר ,התנסות )ראה מודל מספר  .(2אדם המתנסה עם גירוי חדש שאינו מוכר לו ,יצליח
בסופו של תהליך בדרך כלל ללמוד דרך למידה ישירה כיצד להתמודד עם הגירוי ,הלמידה
הזו היא בסיסית אך יחד עם זאת אקראית .יש מצבים שהלמידה הזו ,הישירה ,אינה מספיקה
או אינה יעילה .מטרת התיווך ,אם כך ,היא לאפשר וליעל את התקשורת והלמידה במצבים
שהלמידה הישירה אינה מספיקה.

מודל מספר  –2הלמידה הישירה

SOR

מודל מספר  3מדגים את התהליך של התיווך שבמרכזו עומד הלומד  /המטופל בקצה האחד
הגירוי שעליו מתקיים השיח ובצד השני מופיע התגובה של הלומד .יש לשים לב שבין הגירוי
לאדם ובין האדם לתגובה נמצא האדם ( H) human ,הוא זה שמתווך ללומד את הנושא
שבו הנדון .המתווך אומנם מסומן במודל קטן אך הוא זה שמסנן את הגירוי מארגן אותו כך
שהאדם מולו יכול ללמוד ,עושה את ההתאמות כדי שהלמידה תתאפשר.
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מודל מספר  –3מודל התיווך (.(Feuerstein,. Falik, Rand,. and Feuerstein 2006

התיווך במהותו מוגדר דרך המרכיבים שיוצרים אותו .בבסיסו  13מרכיבים מתוכם
חמישה הם חיוניים לקיומו .שלושה הוגדרו כקריטיים על ידי פוירשטיין ,הרביעי והחמישי
על–ידי הדס לידור ) (Hadas Lidor, & Katz, 2005והחמישי על ידי הדס לידור )–Hadas
 .(Lidor,Kozulin & Weiss, 2011על בסיס עקרונות ההחלמה ) 2011Hadas–Lidor,
 .( ,Weissהאחרים ,אינם חייבים לבוא לידי ביטוי בכל סיטואציה תקשורתית תיווכית הם
ממוקדים במטרת הקשר או בהקשרי חיים שונים .חשוב לציין שלא כל תקשורת בין שני
אנשים או יותר היא תיווכית או יכולה להיות תיווכית לדוגמא :ילד שמכניס יד לתנור לא
יתווך באותם רגעים ,אלא אחריהם.
חמשת המרכיבים החיוניים בסיטואציה תיווכית הם :כוונה והדדיות ,משמעות ,מסוגלות,
העברה והיכולת לחיות עם חולשות וחוזקות יחד .בהמשך יתואר כל מרכיב בנפרד.
הקריטריונים הנוספים הקיימים בתיווך חשובים אך אינם הכרחיים בכל סיטואציה תיווכית
הם מופעלים לפי הצורך הם :תיווך לויסות ובקרת התנהגות ,תיווך לאינדיבידואליזציה
ולדיפרנציאציה ,תיווך להתנהגות של חיפוש הצבה והשגת מטרות ,תיווך להתמודדות
באתגרים :ציפייה לחדש ולמורכב ,תיווך להתנהגות משתפת ,תיווך למודעות להיות האדם
יצור משתנה ,תיווך לחיפוש אלטרנטיביה אופטימית )פוירשיין ,רנד ,ופוירשטיין ,(2001
מהי הכוונה והדדיות? על המתווך לוודא שהמסר שהוא רוצה להעביר ללומד אכן יגיע
אליו ,ייקלט ויובן .עליו להתכוון ,ועל הכוונה הזאת להיות ניכרת בסיטואציה ובתגובת
הלומד .ההדדיות היא פעילות הגומלין בין המתווך ללומד  -המתווך פועל והלומד מגיב,
ותגובת הלומד ניכרת בסיטואציה ,משדר סימנים מילוליים והתנהגותיים שהוא אמנם הבין
את המסר ,גם אם אינו מסכים.
הכוונה חייבת להיות ברורה למלמד וללומד .ככל שהכוונה תהיה מוגדרת במלים יותר
פשוטות ,מדידות ,ופחות בהכללות ,ככל שהמסרים בה יהיו ישירים ולא סמויים יש סיכוי
שהיא תובן יותר על ידי הלומד .למשל אמירה כמו :אולי פעם אחת תעזור לי לסדר את
המטבח בלי ללכלך ולהשאיר את כל הכלים על השיש מתכוונת אולי לומר :המטבח הוא
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הממלכה שלי ,אל תיכנס לשם .או הבן מספר לאם שהוא מצא מקום חדש לטיפול בנטיית
ההתמכרות שלו האם משיבה :מצוין ,אני מקווה שהפעם תחזיק מעמד בתוכנית.הבן טורק
את הטלפון והאם תמהה מדוע? מה האם בעצם אומרת או למה היא מתכוונות ולא אומרת:
אולי אני פוחדת שלא תצליח גם הפעם ,או אני לא מאמינה שתצליח .כדאי שבסיטואציה
אחת תהיה כוונה אחת .ככל שתהיה קירבה גדולה יותר בין הכוונה הגלויה לכוונה הסמויה
כך יש יותר סיכוי שתיווצר הדדיות ותיווך.

ההדדיות יכולה להיכשל בגלל :כוונה לא ברורה ,הדרך בה הדברים נאמרו לא היתה מוצלחת,
הלומד לא היה קשוב או מרוכז או פנוי ,העיתוי או המקום לא היו מתאימים להעברת המסר.

האחריות ליצירת כוונה והדדיות בסיטואציה היא על המלמד אי אפשר לומר :התכוונתי ,אבל
הוא לא הקשיב....או לא עשה ,או נרדם .אם הלומד לא הגיב ,לא הקשיב לא עשה זה אומר
שהמתווך לא הצליח ליצור בסיטואציה כוונה ברורה דיה ולכן לא נוצרה הדדיות .כדי לעבור
מכוונה להדדיות המתווך צריך להקשיב למלים ,לשפת הגוף ,להתבונן בהתנהגות ,בעניין
ובבחירות של הלומד /מטופל.

כיצד נוכל להשפיע על יצירת כוונה והדדיות?

• יש לנסות לתפוס את מבט הלומד ,לא לדבר אליו מחדר אחר– ליצור קירבה פיזית
שתאפשר ראיה ושמיעה ,ולבדוק האם אומנם שמע ,ראה
• יש להשתמש בשפה ,בקצב ובאינטונציה מתאימה.
• יש להשתמש בשפת הגוף.
• יש לנסות ליצור דיאלוג ולא מונולוג.
• יש להתייחס לסביבת האירוע ,סביבה נעימה טבעית ,מותאמת ,ללא פיצוץ של
גירויים.
• לעתים לא לפני הרבה אנשים כדי לא ליצור מבוכה או דיון במקום שאין בו צורך...
• לעתים יש לחזור על המסר שוב ושוב.
• יש להשתמש במגוון אסטרטגיות או מודאליות ,לעתים פשוט לאפות יחד עוגה,
לשחק משחק ,לרוץ יחד בפארק ,להסתכל בסרט ביחד.
מהי משמעות? הענקת משמעות רגשית וערכית לפעילויות ולתכנים המתוּוָ כים או לחילופין
חשיפה המשמעות של הלומד בהקשר לכוונה .המטרה לעורר בלומד /במטופל מוטיבציה או
נכונות ללמוד ולהשתנות.

מתן משמעות  /מציאת משמעות או חיפוש משמעות הוא תהליך בו האדם מפסיק לפעול
באופן אוטומטי )אך ורק כתכתיב של העבר( ומנסה למצוא או מוצא תובנה של משהו
עתידי .משמעות היא דבר מה חשוב מספיק שרצוי לנסות לחתור אליו .תהליך חיפוש
המשמעות יוצר אצל האדם רצון להתקדם ולהתפתח ע"מ להתקרב להשגת היעד שבחר.
תיווך למשמעות היא ההתייחסות ,חיפוש וחשיפת המשמעות הרגשית ו /או הערכית בכל
סיטואציה תיווכית לתכנים ולפעילויות בחיי הלומד /המטופל.
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משמעות רגשית יכולה להיות לראות את כל בני המשפחה יושבים ביום ששי בערב סביב
שולחן ,לראות את הזריחה על חוף הים ,משהו שנוגע לך באופן אישי  -בעל חיים שאתה
אוהב ...להרזות...
משמעות ערכית קשורה לערכים האישים או החברתיים של כל אחד מאתנו :כבד את אביך
ואת אמך ,חברות ,יושר ,עבודה ,משפחה.
בכל סיטואציה תיווכית על המתווך לחפש ,להתייחס ,להקנות את המשמעות .התייחסות
למשמעות יוצרת אצל האדם הלומד מוטיבציה או נכונות ללמוד ולהשתנות .משמעות עונה
על השאלה מדוע? לשם מה אתה עושה את זה ,בשביל מה? לשם מה אדם רוצה ...לרזות,
ללמוד וכו'..
משמעות קשורה קשר חזק למוטיבציה שלנו היא מפעילה אותנו והיא יכולה להיות קשורה
או מופעלת על ידי מוקד שליטה חיצוני ו /או למוקד שליטה פנימי .הארלו בשנת 1969
ואחריו די סי בשנת )1989פינק (2009 ,גילו במחקריהם על מוטיבציה שהסקרנות ,העניין,
האתגר ,המשחק ,המוטיבציה הפנימית ,היא הגורם המרכזי בהפעלה של האדם .יותר מכך
הם הראו שלעתים נתינת פרס בניסיון ליצור או להגביר מוטיבציה לא משפיע או אף מעכב
את המוטיבציה .פרס ,טוענים שניהם וחוקרים רבים אחריהם ,יוצר מוטיבציה לטווח קצר
בלבד .הם מדברים על שלושה גורמים המניעים את המוטיבציה  :הצורך בהישרדות ,פרס
בסוף הדרך ועניין  /משמעות .הם טוענים אם כך ששלושתם קיימים יחד עם זאת מדגישים
את המשמעות כדומיננטית ביניהם .התיווך מתייחס לחיבור אל משמעות האדם כמרכיב
קריטי בתהליך התיווך.

כיצד נוכל להשפיע על יצירת משמעות?
יש להאמין ביכולתו של האדם לזהות את משמעות חייו וללכת לקראתה .דרכים רבות
לחיפוש או יצירת משמעות ביניהן :חיפוש תוכן אותנטי לחיי הלומד ,אמירה כמו" :זה
חשוב לי כי ,"...שיח דיאלוגי המתעניין בלומד ובענייניו ובערכיו ,במטרותיו ,התייחסות
רגשית ,יצירת צפייה חדשה ואופטימית" :אם תתלבש מהר יהיה לך זמן לראות את תוכנית
שאתה אוהב בטלוויזיה ,"..תצפית ומתן כבוד להתנהגות /פעילות /בחירותיו של האדם,
מעקב אחרי הסיפור של האדם )הנרטיב( ,בדיקת הבחירות שלו ,המעברים .יש לזכור תמיד
שבזמנים שונים ובמצבים שונים המשמעות משתנה אך לא החיפוש אחריה!
מהי מסוגלות? אנחנו מבחינים במרכיב זה בין יכולתו של האדם לתחושת היכולת שלו -
המסוגלות.
תיווך למסוגלות הוא הקריטריון השלישי וההכרחי בכל סיטואציה תיווכית ,כלומר בלעדיו
הסיטואציה אינה תיווכית .המסוגלות לבד לא יוצרת סיטואציה תיווכית אך בלעדיה אי
אפשר .עלינו להבחין בין מסוגלות לבין היכולת.
יכולת  -היא כל מה שאנו עושים היום ,כל מה שעשינו בעבר וכל מה שבאפשרותנו לעשות
ללא כל לימוד מוקדם .כדי שאדם יוכל לפעול ,לקבל על עצמו משימות ,להיענות לאתגרים
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ולהתמודד עם מצבים חדשים לו ,עליו להרגיש שהוא מסוגל לשלוט במצבים אלה  -להתגבר
על הקשיים ,להכיר את החדש ואת הבלתי ידוע ולהתגבר עליהם.

תחושת המסוגלות היא תחושתי והערכתי את יכולתי  -בעצם תפיסתי העצמית את יכולתי.

לעתים קיים פער בין מסוגלות ליכולת למשל כשתחושת המסוגלות גבוהה מהיכולת .לדוגמא:
נער חושב שהוא יכול לנהוג ולוקח את המכונית של הוריו כדי לנהוג לבדו....הוא מרגיש
שהוא יכול לעשות זאת האם אומנם? או כאשר תחושת המסוגלות נמוכה מהיכולת .לדוגמא:
מצב שבו ברגע האחרון אדם לא יילך לעבודתו החדשה מכיון חש שאינו מסוגל לעמוד בה
וזאת על אף שעבר את כל מבחני הקבלה אליה .או אם צעירה ,גננת במקצועה ,יולדת את
בנה הראשון ובטוחה שאם תיקח אותו בידיה תפיל אותו או לא תהיה מספיק זהירה .תיווך
למסוגלות צריך להתייחס לתחושות האלו ולחבר בין היכולת של האדם לתחושת המסוגלות
שלו .תחושת המסוגלות אינה מתהווה מעצמה .היא זקוקה להתערבות של מתווך אנושי.

תפקיד המתווך הוא לפרש את התנהגותו של האדם כמעידה על יכולת ,ולהעלאות פרשנות
זו למודעותו .לדוגמא :חונכת נכנסת לבית של משתקמת ומוצאת את ביתה מאוד מסודר
וריח של עוגה נאפית בתנור .המשתקמת פותחת את הדלת לחונכת ואומרת לה כשעיניה
דומעות :לא הצלחתי לעשות שום דבר היום בבית ,אני לא מאורגנת ולא מצליחה לעשות
את מה שתכננתי .החונכת עונה לה :אני מסתכלת סביבי ורואה את הבית שלך כל כך נקי
ומסודר ,ומה זה הריח של העוגה בתוך התנור איזה יופי שהסתפקת את כל אלה .בעצם
החונכת יוצרת אצל המשתקמת מודעות זו ליכולתה ,ובכך מנסה לחזק או ליצור אצלה
תחושת מסוגלות תואמת.

דרכים רבות ליצירת תחושת מסוגלות:

• דאגה לכך שהאדם יתנסה בחוויות של הצלחה על ידי:
• בחירת מטלות תואמות ליכולתו של הלומד ודאגה לכך שיש לו את האסטרטגיה
והגישה המאפשרות התמודדות עם המטלה
• יזימת תנאים או מצבים בהם הלומד יצטרך להתמודד עם משימות לא מוכרות לו אך
אפשריות לגישה ופתרון.
• המטלה חייבת להיות מדורגת מובנית ומובנת ,חשוב לפרש ללומד את הישגיו
והצלחותיו בצורה קונקרטית שיוכל להבין ולחזור עליהן במצבים אחרים.
• מתן משוב מידי וקונקרטי ,יש להדגיש את התהליך ולא רק את התוצאה ,יש לכבד את
המאמץ גם ללא קשר לתוצאה.
המשוב הוא אסטרטגיה חשובה ליצירת תחושת מסוגלות ,חלק מהמידע המשמעותי ביותר
שאנו עשויים לקבל על עצמנו מכיל משוב המתייחס להתנהגותנו ,משוב כזה מספק הזדמנות
ללמידה ,שהרי תגובות האחרים הן מראה של תצפית המשקפת את תוצאות ההתנהגויות
שלנו .משוב מעלה את מודעותינו למה שאנו עושים ולאופן בו אנו עושים אותו ובכך מחזק
את יכולתנו לשנות ולווסת התנהגות באינטראקציות שונות ובכך לאפשר לתחושת מסוגלות
טובה יותר .כדי ללמוד ממשוב עלינו ללמוד לתת משוב וללמוד לקבל משוב .ישנם סוגים
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שונים של משוב :משוב על הצלחה ,משוב על כישלון,משוב על עשייה רגילה ,יומיומית

כיצד ניתן משוב יעיל ומועיל?
היה רגיש  -במשוב לא רגיש אתה עלול להשפיל ,להעליב ולא לעזור,
היה נוכח  -משוב צריך להינתן פנים אל פנים ,בצורה אישית ואינטימית\ חשוב שמיקוד
המשוב יהיה על ההתנהגות ולא על תכונות או אישיות או הכללות )לא אתה הכי טוב אלא
אנחנו גאים בך שאחרי שלמדת הצלחת במבחן– כל הכבוד!(,
יש להתמקד במשוב חיובי  -דגש על ההתנהגויות החיוביות ,מיקוד בתצפית )מה שרואים,
שומעים( ולא בהשערות )פרשנות( .תיאור ולא בשיפוט.
יש להתמקד עד כמה שניתן במשוב במדדים כמותיים רציפים .חשוב להתמקד במשוב
בהווה )כאן ועכשיו( ולא בשם ואז .להמעיט לתת עצות ,להעלות מספר רעיונות לפתרון.
מיקוד המשוב ביכולתו של הנמען לקלוט ובזיהוי צרכיו– יוכל ליצור כוונה והדדיות.
יש למקד את המשוב בכמות המידע שהאדם יכול לקלוט ולא בכמות ובמידע שיש לך .יש
לנסות לבחור במשוב את המידע המשמעותי יותר לאדם בתוכן או בזמן הנתון.
יש למקד את המשוב במקום ובזמן מתאימים .מיקוד משוב במה ,כיצד ,מתי ,היכן ולא
בלמה ומדוע )זכור את מה שאתה מרגיש כששואלים אותך :לַ ָמה?( .הדגש את התהליך יותר
מאשר את התוצאה )ניסית ועל כך כל הכבוד ,ההשקעה שלך הייתה מרשימה(
נתינה וקבלת משוב דורשת אומץ ,מיומנות ,הבנה וכבוד של האדם לזולתו .דורשת הקשבה
פעילה ובה :שיקוף ,אמפתיה ,שתיקה ,שאילת שאלות.
מהי העברה? העברה הינו הפרמטר הרביעי ההכרחי שמאפשר למידה באינטראקציה
התיווכית .העברה על פי פוירשטיין היא הרחבת הכוונה )מטרה( של האינטראקציה התיווכית
אל מעבר למצב שבו היא מתרחשת ולמושאה ,מעבר לכאן ועכשיו .ההעברה מאפשרת
שימוש במודלים ,עקרונות והתנהגויות ,שילוו את הלומד במצבים אחרים ושונים ,כשנעמוד
מול מציאות של גירוים ללא עזרתו של מתווך .העברה יוצרת גמישות במחשבה של הלומד
) .(Hadas–Lidor, Weiss, and Kozulin. 2011מרכיבי ההעברה מכוונים למטרות
מוגדרות תרבותית .המתווך משמש גם כסוכן המעביר את ערכי תרבותו– טקסים ,חגים,
הרגלים ,מנהגים )זמן ,מרחב ,רצף ,סדר וממדים קוגניטיביים נוספים( .ההעברה מאפשרת
הרחבה של הרפרטואר ההתנהגותי ,הקוגניטיבי והרגשי .העברה הופכת את האדם מצופה
פאסיבי לקולט פעיל ,המארגן גירויים ומפיק מידע.
העברה ומטה קוגניציה– על פי הדס לידור ) (2011העברה נעשית לעיתים ללא מודעות.
התפקיד שלנו כמתווכים להגביר את המודעות במצבים שהלומד עושה העברה בלי להיות
מודע לה וליזום העברה עם מודעות :ללוות את ההעברה בהבנה ,בהמללה ,בהמשגה ובהכללה.
וכך נלמדים עקרונות למידה,חשיבה והתנהגות ,מתפתחת המטה קוגניציה כאמצעי לשינוי
התנהגות ושימורה לאורך זמן.
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העברה משנה לעיתים את המטרה הראשונית של האינטראקציה ,ומרחיבה אותה על ידי הכללה
למטרות רחוקות יותר ,ובמקרים מסוימים חשובות יותר .דוגמא :האם אני אומרת לבני שיסדר
את החדר כדי שהחדר יהיה מסודר ,או כדי שילמד עקרון של אחראיות ,סדר וניקיון ועצמאות...

העברה כדרך לפתח מטה קוגניציה  -המטה קוגניציה היא הידיעה של האדם על מה הוא
חשב/חושב ,למה הוא חשב/חושב על זה ואיך הוא חשב/חושב)....אסטרטגיות( .המטה
קוגניציה מאפשרת לשלוט בהתנהגות שלנו ,לתכנן ,לבקר אותה וללמוד ממנה ולהעבירה
למצבים נוספים .העברה פונה אל המטה קוגניציה ומאפשרת לי לעשות דברים בפחות
מיקריות וביותר שליטה ובחירה.

יש שתי דרכים מרכזיות להשתמש ולהטמיע תיווך של העברה )על פי אנדראה רפפורט(:

מהפעילות אל העיקרון  -תיווך להעברה מהפעילות לעקרון נעשית בעקבות ולאחר פעילות
מסוימת ,כלומר מהווה אל העתיד או אל העבר .לדוגמא :העברה תפקודית כמו סדור מיטה
למיומנות גבוהה יותר ובהמשך לרכישת מיומנות של סדר וארגון .או העברה תקשורתית כמו
ניהול שיחה בין אם לביתה למיומנויות תקשורת גבוהות יותר ובהמשך לרכישת מיומנויות
חברתיות.

העברה מהעקרון אל הפעילות  -נעשית לפני או לקראת הפעילות ,כלומר עקרון שבא
מהעבר או העתיד מועבר דרך פעילות אל ההווה .לדוגמא :אנחנו מתכוננים לצאת לבית
הכנסת בערב ראש השנה .אני יודע שיש סיכוי שהבן שלי יתלבש לא בהתאם .אני אנצל רגע
לפני ההתרחשות  /אקדים את המאוחר ואומר לו כשאתה מתלבש כדאי שתתאים את הבגדים
שלך לאירוע החגיגי של ראש השנה.

לפעמים אני מנצל הזדמנות לעשות העברה מפעילות קיימת או מזדמנת ולפעמים אני מתכנן
איך דרך פעילויות ו /או שיחה אצור העברה ואשיג מטרה ספציפית.

להעברה מספר שלבים:

•
•
•
•

העברה קרובה של מטלה ,היא ביצוע המטלה.
העברה בינונית– מטלה דומה אך שונה בתוכן ,ברמה או בסביבה
העברה מרוחקת– מטלה שונה בקושי בסביבה או בתוכן
העברה להכללה /עיקרון– מהמטלה אל העיקרון ,עבודה על מטה קוגניציה.

סוגי  /או ממדים להעברה:

בזמן" :אני בטוחה שכמו שעמדת "בגבורה" בראיון בשבוע שעבר תעמוד בו גם מחר....
במרחב מעבר מקניה במכולת השכונתית לקניה בסופר

שילוב בין זמן למקום :בוא אלמד אותך לעבוד עם קלמר התרופות כדי שתוכל כשתצא
מבית החולים לעשות זאת באופן עצמאי ,טקס הדלקת הנרות כל חנוכה.

לתקשורת ולרגש :לימוד לזהות שלעתים הכעס שהוא מביע אינו קשור לכאן ועכשיו אלא
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לכאב הראש ,או ליום רע בעבודה.
לתחומי חיים שונים ממקום העבודה הביתה :מה שמקובל לעשות בבית לא מקובל לעשות
בעבודה....להרים רגליים על השולחן....
העברה הופכת את ההתנסות בלמידה מתווכת לדגמים ,שבאמצעותם יכול הלומד ללמוד
עקרונות והתנהגויות ,שישמשו אותו במצבים אחרים ושונים ,כשיעמוד מול מציאות של
גירוים ללא עזרתו של מתווך.
מהו התיווך ליכולת לחיות עם החוזקות והחולשות בו זמנית? המרכיב החמישי ההכרחי
בסיטואציה התיווכית הוא תפיסת חולשות וחוזקות פנימיות וחיצוניות .התיווך מאפשר
הכרה בשתי התחושות המנוגדות ומאפשר את קיומם בו זמנית .מרכיב זה אומץ לגישה
הקוגנטיבית דינמאית מחשיבותו הרבה בתפיסת ההחלמה שמדברת על היכולת של האדם
המתמודד עם מחלה ממושכת לחיות חיים מלאים ומשמעותיים בקהילה יחד עם התמודדותו
במחלה .יכולת זאת נובעת מהיכולת של האדם להחזיק בד בבד את חולשתו ) מחלתו( ואת
כוחותיו )הדס לידור ,ולכמן .( 2007
יכולות הן המשאבים פנימיים וחיצוניים ,כוחות חיוביים )מסוגלות( ,תחושת רגיעה/קבלה /
אמונה ותקווה .הקשיים  -תחושה של אין ,תחושה של חוסר תקווה.
עד כאן הגדרנו ותארנו את חשיבות הקוגניציה בחיינו ובמרכיבים ההכרחיים באינטראקציה
התיווכית .מכאן נתאר את הגורם הנוסף המאפשר למידה והוא הסביבה .הסביבה מורכבת
מסביבה חיצונית ,אינסטרומנטלית וסביבה אנושית .לסביבה תפקיד מרכזי ביכולתו של
האדם ללמוד להשתנות ולהשתלב )פוירשטיין .1998 ,הדס לידור ,נווה ,וייס.(2003 ,
הסביבה כמאפשרת שינוי  -כשאנחנו מדברים על שינוי קוגניטיבי אנחנו מתמקדים באדם.
יחד עם זאת חשוב לזכור שהשתנותו של היחיד עוברת דרך ה "מסננת" של התנאים
החברתיים /סביבתיים ,לכן עלינו לראות בחברה כולה את אחד היעדים שלנו להתערבות
ולהשתנות )אנשי המקצוע /מורים /מטפלים /משפחה רחבה /שכנים /חברים(
כדי ששינוי יתרחש בכל אחד מאתנו ,באחד האנשים אותם אנחנו מלווים ,או באחד מבני
המשפחה שלנו עלינו לשנות את הסביבה בה אנו חיים או ליצור סביבה כזאת .את יחס
החברה לאדם עם מוגבלות נפשית ניתן למיקום על רצף בין שני קטבים :בקוטב האחד הגישה
הפסיבית /המקבלת ובקצה השני הגישה הפעילה ומאמינה בשינוי .ההבדל בין שתי הגישות
עשוי להשתקף בתחומים רבים ולקבוע בצורה משמעותית את מטרות חייו של האדם ואת
האמצעים להשגתן.
הסביבה המקבלת  -מניחה שכל בני האדם שווים מעצם היותם בני אדם ,אך הם בעלי
פוטנציאל ויכולות שונים ,הנגזרים ממציאות חייהם .החריגות /המוגבלות נושאת אופי מבני
ואינה ניתנת לשינוי מהותי .לכן יש לקבל את האדם השונה כמות שהוא .גישה זו מאמינה
שתהליכי קידום ושינוי הינם מינוריים ,מתוך ההבנה כי היכולות הן נתונות ללא אפשרות
שינוי מהותי .מכל האמור כאן נראה שהסביבה המקבלת  -סביבה נוחה ,לא מאיימת ,לא
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דרשנית .סביבה שהאנשים בה דומים .הפרט בה יתקדם כמה שיוכל ואם לא יתקדם ,גם זה
יהיה בסדר .יחס חיובי לאדם בעל הצרכים המיוחדים באשר הוא אדם :אזרח הזכאי לתשומת
לב של החברה ,וחובתה להבטיח תנאי חיים איכותיים לקיומו .יצירת סביבה מותאמת ליכולת
העכשווית של האדם) .בי"ס מיוחדים ,כיתות מיוחדות ,מפעל מוגן ,הוסטל(

בסביבה המקבלת –האדם פסיבי ,ללא יכולת לראות מה טוב עבורו בכוחות עצמו) ,ההנחה
היא שהוא לא מסוגל להחליט באמת מה נכון עבורו ,צריך להגן עליו( ההתייחסות היא
למסגרת ולא לאדם כפרט  -בניית מסגרות מתאימות לאוכלוסייה מסוימת בהן האדם לעתים
יכול אומנם להרגיש רגוע ולעתים חוסר הציפיות יגרמו לו לתסכול .יתרונותיה של סביבה הן
היא בכך שהאדם יכול להרגיש נוח עם הקושי שלו .שייכות האדם לקבוצת שווים.

בקוטב השני נמצאת הסביבה המשנה שמניחה שהאדם הוא מערכת פתוחה ,הניתנת לשינוי
מהותי ומבני .חריגותו של אדם ניתנת לשינוי מעבר לגורמים שהביאו להתהוותה .האדם
יכול להשתנות ,להתקדם ,ללמוד ,לשפר את כושר תפקודו ואת יכולתו להתפתח בכל תחום
שרק ניתן ,ובכל תחום בו הוא בוחר לעשות שינוי .המטרה היא להביא את האדם להיות
חלק בחברה הכללית ,להשתלבות בדרישותיה ובשינויים החלים בה .תפקיד החברה לדאוג
לתנאים אופטימליים מקבלים ,שיאפשרו למידה ,התפתחות ,התקדמות ושינוי .תפקיד
הסביבה להציב בפני האדם אתגרים ולתת לו תנאים לשינוי .לאפשר חשיפה לשינויים,
ללימוד ,לתחרות ובכך להגביר יכולת הסתגלות שלו .לאפשר בחירה ,לעבוד דרך קבלת
החלטות משותפת בתוך מסגרות הטרוגניות .יצירת סביבה בעלת מערכת אמצעים חינוכיים
טיפוליים ,שיקומיים וארגוניים ,תוך תמיכה וליווי )תיווך( המאפשרת שינוי.

בסביבה דינאמית משנה  -האדם אקטיבי– בוחר בעצמו את מטרותיו ופועל להגשימן ,בוחר
בעצמו את סביבת חייו .ההתייחסות היא פרטנית לכל אדם .יתרונותיה הם :השתתפות במגוון
החיים המוצעים לכל אדם .מגוון אפשרויות לבחירה .יכולת להגדרה עצמית .החזרת תקווה
ואופטימיות .הישגים ב"עולם האמיתי" נותנת תחושת ערך עצמי וכבוד לאדם אשר עמל
והשיג הישגים בכוחות עצמו .חסרונותיה– מתח וחרדה– צורך להוכחה עצמית כל הזמן.
להיות שונה תמיד .כמעט ואין מקום לכישלון .כדי ליצור סביבה מאפשרת ומשנה יש לעבוד
עם הסביבה ,עם הקהילה לשנות את עמדותיה ואת יכולות ההכלה שלה.
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,

המורכבות של קבלת החלטות משותפת

קבלת החלטות משותפת נמצאת באמצע הדרך  -בין העמדה שאנשי המקצוע בלבד מחליטים,
לבין העמדה ,שרק האדם החווה מחלת נפש בלבד מחליט .לפיכך ,המאמינים בעדיפות הידע
המדעי והמקצועי ,יימצאו בצד הראשון ,ואילו המאמינים כי ההחלטה הנוגעת לאדם צריכה
לבוא רק ממנו יימצאו בצד השני ,מה עוד שבתחומי רפואה אחרים החולים מחליטים את
החלטותיהם בעצמם .התומכים של כל עמדה רואים את הצד השני כבלתי מתקבל על הדעת
מבחינה ערכית ומבחינת תפיסות של ניהול סיכונים .עוד ביקורת עולה ממי שקובעים כי
החלטות שאינן נוגעות לעניינים קליניים )לדוגמה ,קבלת תפקיד של אזרח( לא צריכים
להיות מסווגים כהתערבויות ) ,(Davidson et al, 2016ולכן עבורם צריך את התמיכות
להחלטה ואת האסטרטגיה של קבלת החלטות משותפת.

ההנחה ,שכל אחד מאתנו מקבל החלטות באופן אוטונומי לחלוטין ,מציעה כמובן מאליו כי
אנו עצמאיים מאחרים ,ועל כן היא מבטלת את קיומו של ידע חברתי ואת ההיגיון הבריא.
אנו חיים עם אחרים ,ובאופן מתמשך אנו תלויים זה בזה בכל מרחב חיינו; ותלות זו נוגעת גם
לקבלת החלטות שאנו מחליטים .המונח "קבלת החלטות מודעת" מביא בחשבון את תלותנו
באחרים עבור קבלת מידע ,אבל לא לגבי שקילת העניין ,והיא מתעלמת מהצורך בתהליך
משותף ,שבו החלטות חשובות צריכות להיעשות .מורכבות קבלת החלטות משותפת אינה
עוצרת בנקודה זו כי מוטיבציה למחויבות על ידי האדם בעת קיום ההחלטה היא הכרחית.
הכרח זה נועד ליישם את ההחלטות הכרוכות באתגרים ,באי–נוחות ,בסיכון ובקבלת אחריות,
ֵ
בהחלטות הקשורות לבריאות הנפש.

באופן בלתי נמנע נשאלים אנו על מקרים ,שבהם אנשים אומרים שאינם מעוניינים לחלוק
את ההחלטות עם אחרים ,אלא מעדיפים שאיש המקצוע יחליט בשבילם )Puchner et al,
 .(2016אף שנכון להעדיף ולקבל את המונחים הפורמליים על מנת להגדיר הגדרה עצמית,
אנחנו צריכים לחשוב איך אנשים אלו חוברתו כדי להעריך את חווייתם מול איש המקצוע.
רוב ה"מטופלים" למדו להאמין שהידע שלהם על עצמם אינו "מדעי" ,לכן ידע זה הוא קטן
ערך כבסיס לקבלת החלטות .לכן ,אם ילמדו להעריך את חווייתם ,ככל מרכיב שווה בידע
המבסס את קבלת ההחלטות ,ככל הנראה נמצא  -כי רבים ממי שכרגע רוצים שיחליט עבורם
איש מקצוע  -ירצו להיות מעורבים ושותפים בתהליך קבלת החלטות על חייהם.

אין להתעלם מהטענה הנגדית כי אי–אפשר שתהיה קבלת החלטות משותפת אמיתית בשל
פערי כוחות בין מי שקרויים "מטופלים" לבין המוגדרים כ"אנשי מקצוע" .האילוץ הגלוי
שקיים בשירותי בריאות הנפש הוא קצה הקרחון של האילוץ הסמוי שמתקיים )Quirk et al,
 ,(2012המתבסס על האמונה שאנשי המקצוע יודעים מה טוב לאדם החווה מחלת נפש .מתוך
חוויה זו אנשים מסכימים להחלטות שספק אם היו חוזרים עליהן ).(Kaminskiy, 2015

מי שמעוניין לפתח תהליך אמיתי לקבלת החלטות משותפת יותר ,צריך לשקוד על הפחתת
הבדלי הכוח ועל טיפוח התנאים המאפשרים חוויית שיתוף וכבוד ,שמגיע מסוגי ידע למיניהם.
אפשר לחזק את הביטחון העצמי של משתמשים בשירותי בריאות הנפש ולשאול את שאלותיהם,
ולהאמין שחווייתם צריכה לא רק להירשם ,אלא גם יש להביאה בחשבון במלוא הכוונה בתוך
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תהליך קבלת ההחלטות .אלו הם נושאים חשובים שאסור שיהיו בצד בעת פיתוח הכשרה של
קבלת החלטות משותפת ובתרגול של התהליך .בדומה לכך ,נושא מרכזי אחר שצריך לראות
ולנהוג על פיו ,הוא העידוד לגבי הזכות להטיל ספק בידע המקצועי על ידי נותני שירותים,
חברי משפחה ואנשי מקצוע.
במציאות של שירותי בריאות הנפש היום ,שבה אנו מתחילים לצאת מעמדה פסיבית של להיות
העמדות שהוזכרו לעיל
ָ
"מטופל" ובעל גישה מינימלית למידע על התערבויות קיימות ,שתי
נתונות בקצה הטווח ,שאינן מאפשרות להוביל תהליך טוב מספיק או להתחשב באפשרות
קיימת ,המגיעה להחלטות משותפות .יתרה מכך ,זהו המקרה בהקשר של רוב ההחלטות
הקשורות לבריאות פיזית ,שבהן ההנחה היא כי האנשים בוטחים בנקודת המבט של אנשי
המקצוע .נקודה זו ניכרת לרוב בהתייעצות עם יותר מרופא אחד ,ורק אחרי כן עולה כיוון
של הצטרפות לקבוצת תמיכה ,ובה יישמעו נקודות המבט של מטופלים אחרים ,וגם הרווח
החברות מעדיפות פורמלית את
ָ
של הסולידריות והתמיכה הרגשית עשויים להתקבל .רוב
הידע המדעי או האקדמי יותר מן הידע מתוך ניסיון או הידע החווייתי ,והן פחות תומכות
בסוג השני של הידע .לכן כיום ,העמדה האמצעית של קבלת החלטות משותפת  -שבה מותר
שלא להסכים ,ולא נדרש רק להגיע להסכמה כללית )קונצנזוס( בין מקבל השירות לקלינאי -
נראית מתאימה יותר לגשר על הפער לפיתוח של תהליך אמיתי .זוהי עמדה שיכולה להוביל
לכבוד הדדי ,הניתן לידע מהחוויה של הנכנס לתהליך על ידי האדם וגם הידע המדעי שנותן
הקלינאי  -שניהם קריטיים להשיג קבלת החלטות משותפת ,וזהו סוג של יצרנות משותפת
) .(Clark, 2015תמונה  1מבהירה את האידאל של התרומה המשותפת לשני הצדדים.
תמונה  :1התהליך המשותף של קבלת ההחלטות המשותפת
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כמו כן ,תהליך החלמה יישומי דורש לקיים תהליך קבלת החלטות משותפות בבסיסו ,כחלק
מתהליך של התגברות על חוויה טראומטית של מחלת נפש דרך העצמת האדם ותמיכה
בהשתתפותו .קבלת החלטות משותפת מבוססת על הערכה של האפשרויות הקיימות המכסות
את הטווח של האסטרטגיות ההכרחיות כדי להגיע למרכיבי ההחלמה .אסטרטגיות אלו
יצטרכו לכלול אפשרויות רפואיות ,פסיכולוגיות וחברתיות .הן גם יצטרכו להיות בעלות
מטרה ברורה לפתח ביטחון עצמי ,לתמוך באדם כדי לשלוט בחייו עם כל הקשרים שבהם
יש לו תלות באחרים ולהוביל לאיכות חיים ,לקבל אחריות על חייו ,להתעניין ולהשתתף
בפעילויות חברתיות משלבות ,וגם לשאוף לחלומות ולשאיפות .הדרישות הבאות מן המטרות
מחייבות דרישות שוות של מערכת תמיכה בפעילויות להשגתם.

דייגן ,כשפיתחה את המונח "תרופות אישיות" ) ,(2005האירה גם את מטרת ההתערבויות
והאפשרויות שמסתכלות מעבר לניסיון האדם עם הטיפול האישי ,נטילת הסיכון וחוסר איזון
של הרווחה האישית של האדם שהיה במצב שביר של חוויית המתח המנטלי .נקודה זו צריכה
להיות מודגשת מכיוון שקלינאים רבים ממשיכים לחשוב שההתערבויות שהם מציעים הן
הטובות ביותר גם כאשר הן מובילות להשפעה מנוגדת ,לפעמים לתקופה ארוכה  -הכול
מתוך אמונה שהם יודעים טוב יותר מהאדם מה טוב עבורו .תפיסות אלו מבוססות על האמונה
שחולה הנפש חסר את ההבנה המספיקה לגבי מה שקורה לו ,הנחה שאין לה מקום במשמעות
החדשה של גישת ההחלמה ,ואינה עולה בקנה אחד עם ממצאי המחקר.

אם נקבל את המשמעות החדשה של ההחלמה ,המבוססת על תהליך של גילוי העצמי )Rapper
 (and Perkins, 2012במונחים של מציאת דרכים לחיים טובים יותר עם המחלה ומעבר לה
) ,(Davidson, 2003אז קבלת החלטות משותפת מאפשרת את התהליך של מציאת העדפות
היחיד ביחד .תהליך זה ייעשה תוך ארגון החוויות הקודמות של מחלת הנפש ,ההתערבויות
הרגילות והמטרות העתידיות  -כשהן מאוגדות עם הידע של ערך ההתערבויות ,המוצעות
לציבור יותר במונחי תוצאות ממונחי הבנה סובייקטיבית ובין–סובייקטיביים .עם זאת ,לא כל
ההחלטות האישיות צריכות להתקבל בפורמט משותף.

קבלת החלטות משותפת דורשת ערבוב בין שיפוט סובייקטיבי לשיפוט בין–סובייקטיבי ,לכן
הערכים שעליהם התהליך מבוסס צריכים להיות גלויים ,ובהם צריך לדבוק .מוצע כאן כי
ערכים אלו יישאבו מהמשמעות החדשה של החלמה בבריאות הנפש בהקשר של תוכנית
מוכוונת אדם ) .(Tondora et al, 2014המשמעות החדשה של החלמה מקבלת את ההנחה
שאנשים שלקו במחלת נפש יכולים לנהל חיים איכותיים טובים ,גם כאשר הסימפטומים
שלהם אינם נעלמים .זה מתאפשר כשמפתחים את יכולותיהם הפוטנציאליים )& Rapp
 (Gotcha, 2012כדי לפצות על חולשותיהם .גישת הכוחות מניחה שהעובדה שיש כוחות
וחולשות ,כמו גם היכולת לפתח את היכולות של האחד  -נכונה לגבי כל אדם ,בין שהוא
חווה או שלא חווה מחלת נפש .פוטנציאל זה מועצם עם התמיכות הנכונות מאחרים ,כולל
ספרי שירותי בריאות הנפש ,שיכולים לסייע לצמיחת האדם בדרכים אחדות .שונות זו כוללת
אמונה בפוטנציאל האדם ,תמיכה בהערכה משותפת של כוחותיהם ,איך לפתח בצורה הטובה
ביותר את הפוטנציאל שלהם בכל הקשר ,אילו תמריצים יועילו לצמיחתם ,איך לזהות את
החולשות ולהיות בשליטה לגביהם ,סיפוק תמיכה רגשית ,כלכלית וחברתית ,עידוד שילוב
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חברתי הכולל פעילויות המחברות לרשת חברתית רחבה מעבר להקשרי בריאות הנפש.
טיפול האדם במרכז מתמקד בתוכנית טיפול החלמתית כאשר הוא שיושב בכיסא הנהג,
והתוכנית מאמנת גם את נותן השירות העובד איתו לעשות זאת ) .(Tondors et al, 2014מעל
פני השטח זה נראה כמו משימה פשוטה ,אבל בפועל יש להתעמת כל הזמן עם סטראוטיפים
ועם דעות קדומות של החברה לגבי אנשים החווים מחלות נפש; חלקן מופנמות אצל האנשים
עצמם .האמונה שאם לא יקבלו האנשים את העובדה שלקו במחלת נפש הדורשת התערבות
רפואית ,ולכן אינם יכולים לקבל עזרה  -היא דוגמה לאחת כזו.
תמונה  ,2לקוחה ממאמר שכתבו קסטילו ,רמון ומוראט ) ,2013עמוד  .(268היא מאירה את
הצורך בתנאים מקדימים להניע מצב ,שבו יש תקוות ,חלומות ומטרות בתהליך ההחלמה של
אנשים ,המאובחנים בהפרעת אישיות .אלו משקפים את תקופות ההתפתחות של כל האנשים,
המציינים את המרכזיות של יצירת ביטחון ,את האמון ,את הידיעה שדואגים לי ,את השייכות
ואת הכבוד לגבולות בהתמודדות עם חוויה טראומטית אוניברסלית ,כולל הטראומה של
חוויית מחלת הנפש .הדיאגרמה גם מציינת שאפשר להתגבר על טראומה ,ושתהליך ההחלמה
מאפשר לאנשים להשיג מחדש את היכולות של תקווה ,חלומות ומטרות .קבלת החלטות
משותפת היא תהליך ממשי ,שממנו אפשר להפיק תועלת כחלק ממסע ההחלמה והיצירה
מחדש של עתיד האדם.
תמונה  :2הירארכיית ההתקדמות של הייבן  -מסע ההחלמה עבור הפרעות אישיות.

צמיחה פוסט–טראומטית ) (Post traumatic growth, PTGהיא דרך נוספת להגדיר
ולשנות אסטרטגיה שיכולה להיות בעלת ערך בתמיכה באנשים במהלך מסע ההחלמה
) .(Calhoun and Tedeschi, 2006, 2014צמיחה זו מגיעה מעבודה עם אנשים הנתונים
במשבר ,שנצפה כי המשבר עשוי להיות גם נקודת מפנה לשינוי חיובי ,וגם ממצבי חוויות
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טראומטיות לפרק–זמן )למשל ,הקשר הפוסט–מלחמתי ,אלימות במשפחה ,התמודדות עם
מגבלה פיזית נרכשת( .גישה זו מניחה כי עמידות וצמיחה יכולות להיות מחוזקות ,ושזו
האחריות של נותני השירות לספק אסטרטגיות לצמיחה ממשבר בעבודתם עם האנשים שחוו
את הטראומות .לגישת הכוחות ולגישת ההחלמה קווים דומים מאוד לעקרונות של גישת
הצמיחה הפוסט–טראומטית ,אך זה לאו דווקא המקרה ביישום של קבלת החלטות משותפת
בתחום בריאות הנפש .סוויני ושותפיה ) (2016מתמקדים בגישה של רכישת מידע על
טראומה ) (Trauma Informed Approach, TFIכדרך נוספת המאפשרת לאנשים שחוו
חוויות טראומטיות  -בעיקר שעברה עליהם התעללות בילדות  -ללמוד מחדש לסמוך על
עצמם ועל אחרים בניהול חיים מעבר לטראומה .גישה זו מתמקדת באופן שווה בצורכיהם
שמספק להם הצוות ,שלרוב מחיה את אפקט הטראומה ,ובה נפתח פתח ליכולת האדם
להתגבר על ההשפעה של החוויה הטראומטית.

דוגמאות מחקריות

להלן שתי דוגמאות ראשוניות המאמצות את קבלת ההחלטות המשותפת ככלי לתהליך
ההחלמה היום–יומי דרך הכשרת מקבלי שירותים וצוות .השילוב של בני משפחה ואחרים
)כמו חברים( היא חשובה ,אך אינה נידונה בפרק זה .קוראים המעוניינים בהתערבויות כאלו
יכולים לבדוק את גישת הדיאלוג הפתוח )Seikkula et al, Open Dialogue approach
 (2006לפרספקטיבה רחבה להבניית קבלת החלטות משותפת.

הדוגמה הראשונה מתייחסת לפרוייקט הכשרה שבו–זמנית ובמקביל מכשירה לקבלת
החלטות משותפת מקבלי שירותים ,מתאמי טיפול ופסיכיאטרים ,המובילים מקרים לקבל
החלטות משותפות ,שמנה איש מקצוע בכיר ומקבל שירות )O’Sullivan and Rae, 2013,
 .(Morant et al, 2015, Stead et al, 2016החלטה זו של מערך ההכשרה הייתה מבוססת
על ההנחה שהיא מניעה את קבלת ההחלטות המשותפת לשינוי האסטרטגיה בהחלמה
בבריאות הנפש .היא תושג בהצלחה הרבה ביותר כאשר תהיה מיועדת לכל המעורבים
בתהליך ,ובה הביטחון והאמון הכרחיים להשתתפות פתוחה של אנשים )הבאים מקבוצות
שאינן שוות מבחינת הכוח( שתוכל להיות מושגת על ידי הכשרה מקבילה .יתר על כן ,מטרת
פרויקט הפיילוט הייתה לפתח את הישימות ואת הקבלה ולהשפיע על ההכשרה של מקבלי
השירותים ,הפסיכיאטרים ומתאמי הטיפול ולעודד קבלת החלטות משותפת בהשתתפות
ובניהול של טיפול תרופתי ,כשמתמקדים במי שלקו במחלת נפש ממושכת .ההחלטה לפתוח
בנושא קבלת החלטות משותפת בהקשר של טיפול תרופתי מביאה בחשבון כי הטיפול
התרופתי הוא דומיננטי בהתערבות בבריאות הנפש ומייצג שימוש בידע מדעי .ההנחה היא
שהצלחה בקבלת החלטות משותפת בהקשר זה תבוא לידי יישום חיובי בהתערבויות נוספות
רלוונטיות.

•

לפתח תוכנית הכשרה הבנויה כך שתקדם תהליך של קבלת החלטות משותפת בניהול
טיפול תרופתי פסיכיאטרי ,מבוססת על ספרות קיימת ועל התייעצות עם בעלי עניין

המטרות הספציפיות היו אלה:
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•
•

שיטה
מבנה

רלוונטיים.
להעביר תוכנית זו בנפרד לקבוצות מקבלי שירותים ,פסיכיאטרים ומתאמי טיפול
בקהילה פסיכיאטרית בוגרת.
לבחון את ההשפעה של ההכשרה על ידי תהליך הערכה של מחקר משולב ותוצאות
המכוונות לגישה ,בטווח של  12חודשים אחרי ההכשרה.

הפרויקט נערך מתוך עקרונות של מחקר משתף ) .(Reason & Bradbury, 2008הוא
התבצע בשירות קהילתי של אנשים מבוגרים עם בעיות נפש ממושכות ,שהוא חלק משירותי
הבריאות הלאומיים ) (NHSבמזרח הממלכה המאוחדת .אישור אתי התקבל מועדת האתיקה
המחקרית המקומית ב–.2011

מהלך ההתערבות
תוכנית ההכשרה נבנתה על בסיס ספרות רלוונטית ועל נקודות המבט שעלו בהתייעצות עם
בעלי עניין .כן נערך חיפוש של חומרי פרסום מדיניים ובין–לאומיים וחומרי אינטרנט על
קבלת החלטות משותפת ,שליוו את בניית התוכנית .נערכו קבוצות מיקוד של בעלי עניין
מקומיים ,ובהן  53משתתפים בסך הכול בקבוצות של מקבלי שירותים ,פסיכיאטרים ומתאמי
טיפול .הדיונים התרכזו בקבלת ההחלטות העכשווית על הטיפול התרופתי ,בהעדפות לגבי
הדרך שבה אפשר לשפר את זה ,באפשרויות להתאמה ולמחסומים ובמשוב על תוכנית
ההכשרה המוצעת .פרטים על אודות החלק הזה בתהליך מופיעים במקום אחר )Kaminski
.(et al, 2013; Stead et al, 2016
קבוצת עבודה של מנחים מקבלי שירות ,אנשי מקצוע וחוקרים פיתחו את הפורמט של
תוכנית ההכשרה ,התוכן ,האמצעים ועזרי החשיבה .אלו כללו עיצוב של אתר קורס ,חומרי
העזר ,קישורים למקורות רלוונטיים נוספים ,ארבעה קטעי וידיאו של שחקנים המציגים
סיטואציות הקשורות להתייעצות בנוגע לטיפול תרופתי וטפסים לסיוע בדיווח על תהליך
קבלת החלטות משותפת עם העדפות ,עדיפויות ומשוב.

מבנה ההתערבות ,התוכן וההעברה
ההכשרה הועברה בקבוצות נפרדות למקבלי שירותים ,לפסיכיאטרים ולמתאמי טיפול,
תוך סיפוק של סביבה בטוחה לדיונים פתוחים בין המשתתפים והתייחסות לצורכי הלמידה
הספציפיים; הנחו אותה איש מקצוע ומקבל שירות מנחה .גודל הקבוצות נע בין  2ל–12
משתתפים; נעשה בה שימוש בטכניקות של עבודה בקבוצות ובלמידה משותפת .התוכן
המרכזי היה משותף לכל הקבוצות ,והיו התאמות לפי בעלי העניין כפי שמוצג בתמונה .3
המפגשים נערכו אחת לשבועיים או אחת לחודש כדי לאפשר למשתתפים לימוד עצמי ,תוך
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,

12

ShIMME

7
4

ShIMME
N=47
)N=35
N=12

53

שימוש בחומרים מן האתר ,הזדמנויות ליישום מיומנויות חדשות בשטח וגישה לתמיכה נוספת
ממנחי הקורס .קבוצות ההכשרה נערכו לאורך שנת  2013בשטח החברה והאוניברסיטה.

תמונה  :3מערך המחקר

מערך של פרויקט ה–ShIMME

משתתפים ודרישות

קריטריוני הכללה של מקבלי שירותים היו אלה :מי שהיה בשירות שיקום והחלמה לפחות
שישה חודשים והשתמש שימוש עכשווי בששת החודשים האחרונים לפחות בטיפול תרופתי
פסיכיאטרי כלשהו )אנטיפסיכוטי ,מייצבי מצב רוח ,אנטי–דיכאוני או מפחית חרדה( .כמו כן,
מי שבחר בו להשתתף אחד מאנשי הצוות במקום ,ומקבל השירות הביע הסכמה ויכול להבין
אנגלית ולדבר בה ,הוא ללא ליווי ,בן  .18–65לאנשים שהתאימו להשתתפות שלח צוות
המקום הזמנות ראשוניות ,והאנשים היו מוכנים לדיון הראשוני .מקבלי השירות שהתעניינו
בתוכנית קיבלו מידע נוסף מהחוקרים .הכשרה הוצעה לכל הפסיכיאטרים ולמתאמי הטיפול
שמעורבים בטיפול תרופתי עם מקבלי השירותים.
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4

47

12

3

35

3–2

12

*קבוצת מתאמי הטיפול כללה :אחיות ,מרפאים בעיסוק ,פסיכולוגים ,עובדי עזר ,עמיתים
מומחים ואנשי צוות נוספים.
#קבוצות אימון בכל איזור היו מעורבות כקבוצות תמיכה

איסוף מידע
מטרת המחקר הייתה לעצב ולהעריך התערבות חדשה ,לכן מערך רנדומלי נעשה בשלבים
המוקדמים של התהליך ) .(Carig et al, 2008תוכנית ההכשרה הוערכה ,תוך שימוש בתהליך
של מחקר משולב ובגישה מכוונת תוצאות במערך לא מבוקר של לפני ההתערבות ואחריה )ראו
תמונה  .(3כך הוערכה ההשפעה של תוכנית ההתערבות בקבלת ההחלטות בטיפול התרופתי,
הישימות ,הקבלה וחוויית המשתתפים בתוכנית ההכשרה ,ויעילות מבחינה כלכלית.

מדד כמותי
בד–בבד עם ההמלצות להערכת קבלת ההחלטות המשותפת ) (Joosten et al, 2008הוערכו
עוד תוצאות רלוונטיות .שאלונים מולאו בנקודת ההתחלה של ההכשרה ושוב לאחר 12
חודשים .מקבלי השירותים מילאו שאלון של קונפליקטים בהחלטות )Decision Conflict
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,

 ,(Scale, DCD, O'Conor, 2005; OConor et al, 2009את שאלון Scale to) STAR
assess relationships in community mental health care, McGuire–Snieckus
 .(et al, 2007אלו מולאו פעמיים ,אחד מטעם הפסיכיאטר של האדם ואחד מטעם איש
מאנשי הצוות הרלוונטיים ,בהפרש של  12חודשים .את שאלון הElwyn et ak,) OPTION
 (2003שנועד לבחון את הדיווח העצמי של מקבל השירות ,מרכיב אחד מתוך שאלון העדפות
בשליטה ) (Control Preferences Scale, CPS; Degner et al, 1997שבו מתבקשים
האנשים לאשר אחד מתוך חמש אמירות על הטווח של קבלת ההחלטות המשותפת ,ממולא
עמדות
ועמדות לנטילת תרופות נבדקו ,תוך שימוש בשאלון ָ
פעמיים על ידי הקלינאיםָ ,
לגבי תרופות ).(Drug Attitude Inventory, DAI short vertion; Hogan et al, 1983

ישימות של מהלך ההכשרה ,הקבלה והחוויה של המשתתפים

שני סוגי מידע נאספו :אחד  -משוב אנונימי של המשתתפים על תוכנית ההכשרה בפורמט
משולב של שאלות פתוחות שמולאו לאחר כל מפגש ומיד אחרי סיום ההכשרה ,אלו שאלו מה
הם ציפו ללמוד מהתוכנית ,מה נקודת מבטם על התוכן ,השפעה ,היבטים פרקטיים ,דרכי למידה
וחומרי העזר .כדי להבין טוב יותר את החוויה של המשתתפים ואת ההשפעה שהייתה לתוכנית
ההכשרה .האחר הוא ראיון מובנה למחצה שנערך עם חלק מהמדגם ,ובו  12מקבלי שירותים6 ,
פסיכיאטרים ו– 11מתאמי טיפול ,שתושאלו  12חודשים לאחר התוכנית .את מקבלי השירותים
ראיינו מקבלי השירותים שאומנו לכך ,ואת אנשי המקצוע ראיינו החוקרים .השאלות התמקדו
בדיון בין לקוח לאיש מקצוע על תרופות לאחר ההתערבות ,על שינוי בטיפול תרופתי והשפעה
על רווחה אישית ,על הערכה של ההתערבות ועל הצעות לשיפור.

יעילות כלכלית

מידע סוציו–דמוגרפי על השימוש בשירות נלקחו בנקודת ההתחלה ולאחר  12חודשים
מתום ההתערבות ,תוך שימוש בשאלון Client Sociodemographic Service Receipt
 ,(CSSRI, Chisholm et el, 1999) Inventoryונעשה ניתוח על ידי צוות מנוסה בתחום
יעילות כלכלית ואיכות חיים.

ניתוח נתונים

תוצאות המידע הכמותי נותחו ,תוך שימוש במבחן  tאו במבחנים אפרמטיים בין–נבדקים
בהתאם למשתנים .על מנת להשוות בין הציונים של לפני ההכשרה לבדיקה לאחר 12
חודשים )בשאלונים  (DAI ,STAR ,OPTION ,DCS -נתונים לגבי ה CPSנותחו על ידי
שימוש במתאם פירסון ובמבחן חי בריבוע .עבור כל המבחנים המובהקות עמדה על .0.05>P
משוב כתוב נאסף לתיאור שכיחויות .מידע איכותני מהריאיון מובנה למחצה תומלל מילה
במילה ונותח בשימוש בניתוח ֵתמתי ) .(Braun & Clarke, 2006להערכת השפעה כלכלית
רפואית ,תמחור מלא של ההתערבות לפי אדם הוערכה עלות של מקבל שירות )שירותי
בריאות ורווחה ,ותרופות( בשנה שלפני ההתערבות ,ובשנה שאחריה נלקחו תוך שילוב של
מידע מה CSSRIומיחידת המידע לגבי העלויות ).(Curtis, 2008
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תוצאות
 .1תיאור המשתתפים
 47מקבלי שירותים 35 ,מתאמי טיפול ו– 12פסיכיאטרים השתתפו בתוכנית ההכשרה.
בטבלאות  1ו– 2מופיעים נתונים דמוגרפיים ,נתוני הגעה ,פרטים קליניים ומקצועיים לגבי
מקבלי השירותים ואנשי הצוות שהשתתפו .נתוני ההגעה היו גבוהים בכל הקבוצות ,שבהן
מקבלי השירותים היו במסגרת לימודים ,מעט באלו שהיו במסגרת של עבודה; הרוב קיבלו
שירותים מהמדינה לזמן ממושך )ממוצע של  17.2שנים( וקיבלו טיפול תרופתי במינון גבוה
) 5תרופות בממוצע ,כאשר  3ענו על צורך פסיכיאטרי( .עשרים מקבלי שירותים )(43%
נטלו מייצבי מצב רוח (45%) 21 ,נטלו תרופות אנטי דיכאוניות ו– (68%) 32נטלו תרופות
אנטיפסיכוטיות .תשעה מהפסיכיאטרים שהשתתפו היו יועצים .אחיות פסיכיאטריות
ומרפאות בעיסוק מהקהילה היו מרבית המשתתפים כמתאמי טיפול ,ומעט אנשי מקצוע לא
פורמליים או רפואיים )פסיכולוגיים קליניים ,עובדים סוציאליים ,כוח עזר ועמיתים מומחים(.

)60% 28=N

)92% 43=N
)83% 39=N
)19% 9=N
)43% 20=N
)40% 19=N
)13% 6=N

)9% 4=N
)9% 4=N
)15% 7=N

)6% 3=N
)13% 6=N
)51% 24=N

טבלה  .1מאפיינים דמוגרפיים ונתוני נוכחות של קבוצת מקבלי השירותים )(47=N
)47% 22=N
)53% 25=N

)89% 42=N
)2% 1=N
0=N
)6% 3=N
)2% 1=N
)55% 26=N
)21% 10=N
)2% 1=N
)19% 9=N
)2% 1=N

)26% 12=N
)19% 9=N
)9% 4=N
)11% 5=N
)9% 4=N
)19% 9=N
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)
)
)
)

)

)
)

)
)

)

)

)

)

)

1=N
1=N

14

6

2

)
)

60%

4=N
)
)
)

2=N

1=N

)

)

)12=N

טבלה  .2מאפיינים דמוגרפיים ונתוני נוכחות של קבוצת אנשי המקצוע

)35=N

3

20

95% 21

 .2השפעות ההכשרה :מדידה איכותנית

)

)
)

נתונים איכותניים נתנו  100%מהמשתתפים לפני ההכשרה .שנים עשר חודשים לאחריה
נאספו נתונים מ– 33מקבלי שירותים ) ,(70%מ– 11מתאמי טיפול ) (31%ומ– 6פסיכיאטרים
) .(50%ניתוח רגישות שנעשה על המדדים העיקריים העלה שלא היו הטיות מבחינת נתוני
ההמשך .פרטים לגבי הממצאים המתוארים בהמשך מוצגים בטבלה .3
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)

)24 46

)

)

)
)

34

12

)21
)

)

)
)
)

)
)
)
)
)

–
3

5

 OPTION ,DCSו–DAI

)32
)32
)32

–
–

)32
)32
–

–
–
–

)32

)32

)32

95%
interval

טבלה  :3תוצאות של מקבלי השירותים בתחילת התהליך באבחונים:

)N

מקבלי שירותים
שינויים בין הציונים של לפני ההכשרה ושל אלו העוקבים לאחר  12חודשים בציון הכולל
של  ,Decision Conflict Scaleובתת–המבחנים היו כולם בכיוון המצופה .שינויים אלו
נמצאו עם מובהקות סטטיסטית בתתי–הסולמות של תחושת הידע ) (p=0.002ובבהירות
של הערכים ) .(p=0.001שינויים בציון הכולל ) (p=0.014ושנים משלושת תתי–הסולמות
במבחן זה הגיעו למובהקות סטטיסטית )תחושת תמיכה  ,p=0.063ותחושה של יעילות
בהחלטה שהתקבלה  .(p=0.061כמו כן ,נמצאה מובהקות סטטיסטית בסולם של שאלון ה
 ,(p=0.021) OPTIONהמייצג עלייה בסגנון של יצירת הקשר של המשתתפים בקידום
קבלת החלטות משותפת שחוו מקבלי השירות .ציוני ה– –Drug Attitude Inventoryלא
הראו שינוי מובהק ,ונשארו עקיבים כניטרליים או חיוביים בממוצע בין נקודת הפתיחה
למדידת המשך ) .(p=0.321דירוג איכות הקשרים הטיפוליים על ידי קבלי השירות היה
בטווח ניטרלי וחיובי ,אך נמוך באופן ניכר עבור הפסיכיאטרים מצוות פסיכיאטרי מלווה
אחר ,המעורב בהחלטות לגבי טיפול תרופתי ,הן בנקודת ההתחלה והן במדידת ההמשך
) .(p<0.001בשני סוגי הקשרים לא נראה שינוי של ממש בנקודת ההתחלה ובמדידת ההמשך
בציון הכולל ובתתי–הסולמות .בפריט היחיד בדירוג ה– CPSשל קבלת ההחלטות לגבי
הטיפול התרופתי עם פסיכיאטרים סגנון המודל המועדף היה באופן עקיב" :הרופא ואני
עשינו את ההחלטה יחד" )מייצג  69%של אלו שענו על השאלה בהתחלה ו– 56%במדידת
ההמשך( .סגנון החלטה שלא מערב בשום צורה את מקבל השירותים בקבלת ההחלטה לא
בחר בו אף לא אחד מהמשיבים .דירוג לגבי האופן ,שבו מתקבלת ההחלטה בדרך כלל מראה
הן בנקודת ההתחלה והן במדידת ההמשך כי רוב המשיבים היו חלוקים בין "הרופא ואני
מקבלים את ההחלטה יחד" ל–"הרופא מקבל את ההחלטה לאחר ששקל בכובד ראש את
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דעתי" ) 66%מאלו שענו בנקודת הפתיחה ו– 78%מאלו שענו לאחר  12חודשים נתנו את
אחת התשובות האלו( .בנקודת הפתיחה  10מקבלי שירות ) (31%בחרו" :הרופא מקבל את
ההחלטה" כדי לתאר את התהליך של קבלת ההחלטה מול  3בלבד ) (9%במדידת ההמשך.

אנשי מקצוע

מכיוון שמספר המשתתפים היה נמוך ,נערך ניתוח של שתי קבוצות אנשי המקצוע יחד.
נתונים בנקודת ההתחלה היו  47משתתפים ובמדידת ההמשך  .17 -ניתוחים שנעשו לכל
קבוצה בנפרד הראו תוצאות מאוד דומות למדגם המשותף .הן בתחילת הדרך והן במדידת
ההמשך ,היו היחסים של אנשי הצוות שדירגו את יחסיהם עם מקבלי השירותים בניהול
הטיפול התרופתי כ"מאוד מספק" יותר טובים ממי שדירגו את ניהול הטיפול התרופתי
כ"בעייתי" ) p=0.002בתחילה p<0.000) ,במדידת ההמשך .לא נמצאו שינויים מובהקים
במדד זה בין המדידות.

 .3שימוש בשירות ומחיר

מידע לגבי שימוש בשירות מראה הפחתה באשפוזים ועלייה בפעילות בקהילה לכל מקבלי
השירותים ,מלבד שניים במדידת ההמשך .עבור  39.7%ממקבלי השירותים ההפחתה
בקונפליקטים בטיפול תרופתי בעקבות ההתערבות שויכה להפחתה בעלות השירות ,ואילו
 57.5%בדרך זו שויכו לעלייה קלה בעלות .אשפוזים ממושכים של שני מקבלי שירותים תרמו
באופן בולט להגדלת העלות .ממצאים אלו מראים שהאפשרות של הפחתת העלות במדגם
גדול.

 .4החוויה מההכשרה :שאלוני המשוב

מייד לאחר התוכנית נלקחו נתונים משאלוני משוב מ– 33מקבלי שירותים ),(70%
 22מתאמי טיפול ) (63%ו– 6פסיכיאטרים ) .(50%תוכנית ההכשרה עמדה ברובה בציפיות
של המשתתפים ,ודווח על רמה גבוהה של שביעות רצון מהתוכן ומצורת הלימוד על ידי רוב
מקבלי השירותים ומתאמי הטיפול .הערות כללו" :אני מרגיש שאני יכול יותר להשפיע על
הטיפול שלי מאשר לקחת חלק פא6יבי" )מקבל שירות(" ,באופנ כללי אני מוצא את זה מאוד
מלמד ואני מרגיש שיש לי ביטחונ בתחומ הזה" )מתאם טיפול(.

הערכת הפסיכיאטרים את רמת התוכן ואת הלמידה הייתה מורכבת יותר .כל הקבוצות של
בעלי העניין העריכו את האפשרויות לשיח ,החלפת רעיונות וחוויות עם שותפים .אנשי
מקצוע העריכו את ההצעות למידע ולכלים כדי לקבל החלטות משותפת .שימוש באתר
הפרויקט היה שונה כי ניגשו אל האתר ,בעיקר פסיכיאטרים ,בערך חצי ממקבלי השירותים
ופחות משליש ממתאמי הטיפול.

שתי הקבוצות של אנשי המקצוע החשיבו את התוכנית כמתאימה מאוד לעבודתם ,אבל לא
היו בטוחים לגבי השפעתה על עבודתם בפועל בעתיד .מקבלי שירותים היו זהירים לגבי
ההשפעה של התוכנית בעתיד .על מצב זה דנו בהרחבה  Steadושותפיו ).(2016

314

 .5החוויה של המשתתפים בהכשרה :ריאיון מובנה למחצה לאחר  12חודשים
העמדות החיוביות שנצפו במשוב
ָ
הראיונות שנערכו עם מקבלי השירותים משקפים את
לאחר ההכשרה .רמות גבוהות של שביעות רצון הוסברו במונחי הרגשה של העצמה ,הגברת
ההבנה של החוויה על ידי אנשי המקצוע ושיפור תחושת הרווחה האישית .רוב מקבלי
השירותים העריכו את המבנה הקבוצתי של ההכשרה שאפשר תמיכת עמיתים וקשרים
חברתיים .תחומים שזוהו לשיפור בתוכנית ההכשרה היו התנהלות עם טכנולוגיה ,דרישה
לפגישות נוספות וניהול דינמי של קבוצה.
זה בהחלט גורמ לי לשאול שאלות לגבי מה שמוצע ,אתה יודע ,שי6בירו לי
בדיוק מהנ תופעות הלוואי ומה היתרונות של התרופה .אני חושב שלדבר ולא
להיות נחמד ושקט כל הזמנ ורק לקבל את מה שאנשימ אומרימ ,ולשאול מה המ
הדברימ שמוצעימ לי .כנ ,אני חושב שאני מרגיש יותר בטוח לגבי הפגישה עמ
הפ6יכיאטר ממה שהייתי לפני זה ,כנ) .מקבל שירות(
עמדות שעלו מראיונות אנשי המקצוע והפסיכיאטרים חזרו באופן דומה על המשוב
ָ
שניתן לאחר ההכשרה ,גם לאחר  12חודשים .מתאמי הטיפול העריכו את ההכשרה יותר
מהפסיכיאטרים ,והם העריכו את הזמן והמרחב של קבלת ההחלטות המשותפת ,את היעילות
וגם את האתגר שבגישת הלמידה הפורמלית בהכשרה ואת ההזדמנות להתפתח מבחינה
מקצועית.
עבדתי עמ אנשימ שמעולמ לא חשבו על לפתוח את נושא הטיפול התרופתי ,והמ
האמינו שבעצמ על הכל מחליטימ בלי שאינ להמ ברירה .אז הפרויקט הזה היה
ממש טוב בשביל לפתוח את זה ...וזה הרחיב את המודעות שלי לחשיבות של
שיתופ ,ואמ לא הייתי עושה את הפרויקט לא הייתי יודע שהמודעות היא כל ככ
חשובה כמו שאני יודע עכשיו) .מתאמ טיפול(
חלק מאנשי המקצוע הרגישו שזה נתן להם ביטחון לפתוח שיח על תרופות עם מקבלי
השירותים ,והיו יותר מודעים לחשיבות של העזרה למקבל השירות לקבל החלטה.
אני חושב שאני בהחלט יותר פתוח ...ואני לא מפחד לעשות את השיחות על
האלו על התרופות ,כי ברור שכל הזמנ יש פחד ,ברגע שאתה מתחיל לדבר על
התרופות ,מה הולכ לקרות ,יש כל הזמנ את הפחד של מה יהיה הצעד הבא .ואני
חושב שזה שעשיתי את הפרויקט הזה אני לא מרגיש פחד ,אני מרגיש דיי בנוח
עמ מקבל השירות ,לגבי מה המ רוצימ ,איכ המ רואימ את מה שיהיה הכי טוב
להמ ושיש את השיח הפתוח ...ואת האפשרות להגיע להחלטה משותפת) .מתאמ
טיפול(
כנ .אני חושב שיש לזה השפעה בכל מיני דרכימ; בפגישות שלי עמ המטופל,
בתכנונ הטיפול או בדוח הרפואי ,הייתי יותר ממוקד בלשתפ במידע ,להציע
הצעות שונות ,ולהעניק למטופל את ההחלטה ה6ופית לגבי התרופות.
)פ6יכיאטר(
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פסיכיאטר אחד דיבר על המתח בין האחריות הרפואית לבין סיכונים הקשורים להפחתת
תרופות ואמר "זו הסיבה שאני חורק שיניים עם ההחלטה המשותפת הזו" .ההתייחסות
לשיפורים היו כאשר היה פחות צורך בטפסים שמסייעים להחלטה המשותפת או הפחתה
באורך או בפורמט .כאשר נשאלו לגבי שימוש בגישה של קבלת החלטות משותפת בעתיד,
מקבלי שירותים ומתאמי טיפול אמרו יותר מהפסיכיאטרים שירצו להשתמש בגישה כחלק
מהעבודה היום–יומית.

קבלת החלטות משותפת בישראל

בשנים האחרונות יש התחלות של שיתופי פעולה בתחום של קבלת החלטות משותפת
בישראל .ניתן לראות זאת ברמת המדיניות ,התפיסה ובתוכניות השיקום האישיות ,שבהן נעשה
שיח מובנה של איש צוות מקבל שירות )חוק שיקום נכה הנפש בקהילה ,(2000 ,ומתקיימת
מעורבות של מקבלי שירות בקבלת החלטות מעצבות מדיניות .בבתי החולים ניתן להצביע
על תרגום והטמעה של הנחיות פסיכיאטריות מקדימות בשיתוף של האדם עם מערכת בית
עמדות ביחס לקבלת
החולים )מאוטנר ושות' (2014 ,וכן לאחרונה נכתבת עבודה בנושא של ָ
החלטות משותפת אצל אנשי צוות וצרכנים בתוך בתי החולים .כמו כן נעשו בארץ מחקרים
שעסקו בשיתוף מקבלי שירותים או קבוצות יעד במחקר ובהחלטות )Karnieli–Miller
 ,(et al, 2009;Karnieli–Miller & Eisikovits, 2009בעקבות עבודה ראשונית שעשתה
בארץ ד"ר יערה זיסמן–אילני ) (Zisman–Ilani, 2016לגבי קבלת החלטות משותפת באשפוז
פסיכיאטרי .בעקבות צעדים אלו הוחלט לקיים הכשרות בארץ בנושא .בשנתיים האחרונות
התקיימו שתי סדנאות לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש בקהילה ,האחת בבית הספר
לשיקום ,שילוב והחלמה בקריה האקדמית אונו והאחת  -במסגרת מסלול ההתמחות של
בריאות הנפש בקהילה בלימודי התואר השני בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב.

הכשרת אנשי מקצוע ליצירה ולמעורבות של קבלת החלטות משותפת בבית הספר לשיקום

במהלך  ,2015–2016נערכה סדנה בבית הספר הארצי לשיקום ,לשילוב ולהחלמה בבריאות
הנפש בקריה האקדמית אונו עם קבוצה מעורבת של אנשי מקצוע ומדריכים במסגרות שיקום
בקהילה )דיור ,תעסוקה ,לימודים פנאי(.

ממנחה
מבנה ההכשרה כלל שלושה מפגשים של  6שעות בכל פעם ,ובהם המשתתפים למדו ַ
מנוסה ,הכותבת הראשונה של המאמר ,על מטרות קבלת ההחלטות המשותפת ,את העקרונות
המנחים ואת המקום של הגישה במשמעות בתפיסת ההחלמה .עוד הם למדו בדבר מחקר
מדעי בנושא ,עזרים לקבלת ההחלטה ,תפיסות למקבלי שירותים ונתוני שירותים ומקום
העמיתים בקבלת ההחלטות המשותפת ,תחומים שבהם הגישה מיושמת ,עוצמות וחולשות
של הגישה .נעשתה למידה אינטראקטיבית ושולבו קטעי וידאו ,משחקי תפקידים ,דיונים
בקבוצות קטנות ,שאלות של המנחה ,ובסיום הצגה אישית שבה כל משתתף הציג דוגמה
מהשטח של יישום קבלת החלטות משותפת בקהילה ,מלווה בהערות ובשאלות של המנחה
והמשתתפים הנוספים.

הדוגמה שהוגשה הייתה מבוססת על שתי פגישות עם אותו אדם או עם אותה קבוצה ,שבה
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עובדים על נושא חשוב למקבל השירות ,ולפחות עם אחד הכלים לקבלת ההחלטה )מתוך
חמישה( נעשה שימוש לשם היישום .המטלה נבדקה וניתנו לה הערות .המטלות הוגשו
שלושה חודשים לאחר ההכשרה הראשונית כדי לאפשר תהליך שמתפתח לאורך זמן24 .
מתוך  26המשתתפים הגישו מטלה .כל המשתתפים קיבלו אישור על הנוכחות.
זו הייתה ההכשרה הראשונה בנושא קבלת החלטות משותפת שהתקיימה בישראל.
רוב תיאורי המקרה התבססו על עבודה פרטנית .שתיים התמקדו בעבודה עם דיירים בהוסטל,
שהגישו משתתפים שהיו אחראיים לניהול הוסטלים אלו וחוו קשיים בעבודה עם קבוצה
מייצגת של הדיירים.
טווח רחב של נושאים עלו במליאה ,ואלה עיקרן :מחסור בחברים ובמשפחה; שימוש לרעה
באלכוהול; בעיות עם טיפול תרופתי; בעיות בתעסוקה נתמכת של אדם; יחסים עם דיירים
אחרים או עם צוות בהוסטל; דיכאון; התנהגות אימפולסיבית וקבלת אחריות של חברי ועדה,
תוך וידוא של ייצוג הדעות השונות בנושאי מפתח חברתיים של המשתתפים.
במליאה היה ייצוג של טווח רחב של רקע מקצועי; ֵמהם עם הכשרה מקצועית )מרפאים
בעיסוק ,עובדים סוציאליים(; מהם היו מקבלי שירותים שהוכשרו להיות עמיתים מומחים,
ואחרים שבאו ממקצועות שאינם קשורים לבריאות הנפש או למקצועות טיפוליים.
כל המשתתפים מצאו את המטלה יעילה ומספקת ואמרו שגם מקבלי השירותים מצאו את
התהליך מעניין ויעיל ביותר .כולם יכלו להאיר את המרכיבים בתהליך ,תחומים בעייתיים
וצעדים עתידיים אפשריים .כשליש כללו ספרות רלוונטית התומכת בניתוחיהם .רק משתתף
אחד קיבל עליו התערבות שהוזכרה בהכשרה ,אבל לא אחת מאלו שנלמדו לשימוש,
וההתערבות לא צלחה.
הקלות והאופי הטבעי של יישום קבלת החלטות משותפת כפי שבאה לידי ביטוי בהצגה
הכתובה והמילולית הפתיעו לטובה .נראה היה שאף לא אחת מההסתייגויות שעלו בקבוצות
שנערכו בממלכה המאוחדת  -לא עלו בקבוצה זו של אנשי המקצוע .ניתן להסביר זאת
בהתלהבות של קבוצה זו שהייתה הקבוצה הראשונה בארץ שלמדה את הנושא ,ושהיה להם
רקע קודם של הכשרה בנושאי השיקום וההחלמה בבית הספר ,והערכתם לתפיסות מקבלי
השירותים ובתפיסה שעימה הגיעו הייתה  -שהם יכולים לעשות זאת.

סדנה למרפאים בעיסוק בתואר השני במסלול ההתמחות של בריאות הנפש בקהילה באוניברסיטת
תל אביב
בשנת  17–2016התקיימה סדנה במסלול ההתמחות של בריאות הנפש בקהילה בלימודי
התואר השני בחוג לריפוי בעיסוק ,ובסדנה השתתפו  16סטודנטיות ,מהן עובדות בבתי
חולים ומחציתן  -בקהילה .במהלך הסדנה ,נוסף על תחום הטיפול התרופתי ,הייתה להן
שאפשר ללומדים
חשיפה לעבודתה של ד"ר זיסמן–אילני בתחום ההכנה לוועדות שיקום ,מה ִ
להרגיש את הפוטנציאל של יישום האסטרטגיה בחיי היום–יום בארץ .במהלך הסדנה ניתן
היה לראות את השילוב בין אסטרטגיה זו לגישות המרכזיות בריפוי בעיסוק של האדם
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במרכז ,וחשיבות הבחירה.

בהכשרה זו היה בולט שאצל חלק מהסטודנטיות התחברה האסטרטגיה באופן טבעי לעבודתן
הקלינית ,וכך עלתה יכולת המשגתן וגם האפשרות ליישם את האסטרטגיה בפועל.

תגובות של הלומדים בארץ לאחר התנסות בגישה ובכלים

"זו פעם ראשונה שאני כמטפלת התנצלתי בפני מטופלת שלא התייעצתי איתה לגבי קבלת
ההחלטה לאיזה קבוצה היא רוצה להצטרף ,וההתנצלות שינתה את מערכת היחסים בינינו
ואת שיתוף הפעולה איתה"

"השימוש בטופס עזר למתמודדת להתמקד בצרכים שלה".

"נוכחנו שקבלת ידע עוזר בקבלת החלטות משותפת וחשוב מאוד להנגיש את הידע לשם
כך"

מטפלת צעירה אמרה" :היכולת לעתים לפרק את הכאב עד דק ,לנסח ממה האדם מפחד ,מה
קשה לו מקדם להחלטה ולעתים אף לשיתוף פעולה יותר נכון עם הטיפול".

חלקן הגדול אמרו שהשימוש בכלים של קבלת החלטות משותפת מאפשר לאסוף ולארגן
מידע שמאפשר לקבל את ההחלטה הנכונה .דירוג הקשיים והעדפות הם שני כלים שמאוד
מחדדים תהליכים אלו.

קשיים ,שאלות ואתגרים שעלו

יש פער בין האידיאל של עבודה ,תוך שיתוף בהזדמנויות והאפשרויות המוגבלות שיש
למציאות להציע.

תהליך קבלת ההחלטות הוא לא פשוט לעיתים זו הפעם הראשונה שעושים זאת .לעתים
המתמודדים מרגישים שלוחצים עליהם לבחור.

האם לכל אחד ובכל מצב אפשר וצריך לקבל החלטות משותפות ,או פעמים צריך להעיר
שצריך להחליט עבורם או ללחוץ עליהם לקבל את ההחלטה הנכונה עבורם כשהם לא
יכולים להחליט.

עולה השאלה למה תהליך קבלת ההחלטות צריך להיות משותף עם איש המקצוע .למה לא
יכול הצרכן לעשות אותו בעצמו אם יהיו בידיו כל הנתונים לכך?

כשמדברים על שיתוף ,על מה מדברים :על ההחלטה או על תהליך קבלת ההחלטות?

דיון

מסגרת ההתייחסות של קבלת ההחלטות המשותפת יכולה ליהנות משילוב ברור של עקרונות
מהתפיסה החדשה של ההחלמה ומהגישה של צמיחה פוסט טראומטית .מודל קבלת החלטות
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משותפת תופס לגבי ההחלטות בנוגע לטיפול תרופתי וקליני בכלל ,וגם לגבי החלטות
שונות בתחום השילוב בקהילה ,בפרט .במחקר באנגליה עסקו בקבלת החלטות ,בעיקר
בקבלת החלטות סבילה בנושא התרופות והטיפול קליני ,לעומת זאת רב היישום שנעשה
בעבודה בארץ בקהילה ובהתייחס לנושאים שעוסקים בשיקום שילוב וחיי היום יום.
שתי ההכשרות הראשונות בקבלת החלטות משותפת שנערכו אי פעם תוארו לעיל ,הראשונה
באנגליה והשניה בישראל ,לכן הטווח של שני הפרויקטים שונה ורחב.
המחקר שנערך באנגליה היה הראשון לפתח ולהעריך הכשרה לקידום קבלת החלטות משותפת
לטיפול תרופתי פסיכיאטרי שייעודה למקבלי שירותים וגם לאנשי הצוות .הרמה הגבוהה
של הנוכחות במפגשי ההכשרה מניחה קבלה טובה ומעורבות .הנחה זו אישר שאלון המשוב
שניתן למקבלי השירותים לאחר ההכשרה ובמדידת ההמשך לאחר  12חודשים .משוב מאנשי
המקצוע בשתי נקודות זמן אלו גם הוא היה חיובי אם כי פחות בקרב הפסיכיאטרים ממתאמי
הטיפול במקצועות האחריםַ .מדדים איכותניים הראו שינויים מעודדים .בהמשך להכשרה
בקבלת החלטות משותפת דיווחו מקבלי השירותים על הפחתה בציון של קונפליקטים
בהחלטות .שינויים מובהקים סטטיסטית נמצאו בתתי–הסולמות ב –DCSכאשר אנשים
הרגישו שיש להם יותר ידע ובהירות לגבי ערכים אישיים העומדים בבסיס החלטות ,כאלו
התורמים לתחושת ההעצמה של מקבלי השירותים וגם מפתחים ביטחון במעורבות ובניהול
עצמי ).(Stovell et al, 2016
מקבלי השירותים הראו העדפות ברורות ויציבות לתפקיד שווה לפסיכיאטרים בקבלת
ההחלטות על הטיפול התרופתי .דירוגם לגבי הטיפול הרגיל העלה שרופאים נוטים לקחת
תפקיד יותר חשוב בקבלת ההחלטות .בעיקר בהתחלה ,לפני ההכשרה ,סימנו שליש
מהמשיבים את המשפט הכי קיצוני )"הרופא מבצע את ההחלטה"( מה שמציע כי המעורבות
היא מועטה או איננה .לא נמצאו שינויים בתפיסת מקבלי השירותים לגבי תרופות במהלך
ההכשרה .זה יכול להיות מרגיע עבור אנשי המקצוע החוששים כי ידע נוסף וביטחון יגרמו
לאנשים להפחית בנטילת התרופות ולהיות חשופים לסיכונים של נסיגה בטיפול .בדומה ,גם
מבחינת מקבלי השירותים וגם מבחינת אנשי המקצוע לא דווח על שינויים באיכות היחסים.
מקבלי השירותים באופן עקיב מדרגים את היחסים עם הפסיכיאטרים שרושמים את התרופות
כחזקים פחות מאנשי המקצוע המעורבים בניהול הטיפול התרופתי.
בעמדות של מקבלי
ָ
רוב המחקר בנושא קבלת החלטות משותפת בבריאות הנפש מתמקד
השירותים ואנשי הצוות ,קיימים מעט מחקרים ,שפיתחו עזרים לקבל החלטה או מעריכים
את היישום של הגישה.
הפרויקט השני סיפק הכשרה לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש ,והמטלות שהגישו
המשתתפים בהכשרה נותחו תוך הערכת התוצרים ,שהיו ברובם חיוביים .עם זאת ,ללא
מדידה המשכית ,קשה להעריך אם הישגים אלו עומדים בעינם .פגישה עם מסיימי ההכשרה
מתוכננת לעתיד הקרוב ,וההכשרה ממשיכה עם קבוצה נוספת כדי לאפשר השוואה.
לעומת העשור הקודם ,יש התעניינות בקידום קבלת החלטות משותפת בקרב קבוצות של
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בעלי עניין בארצות אחדות .עם זאת ,נדיר למצוא ביטוי של תפיסות של הגישה ויחסים
השונים והחזקים הקשורים אליה ) .(Morant et al, 2015, Kaminskiy, 2015הקשר של
קבלת החלטות משותפת לגישת הכוחות ולמשמעות החדשה של ההחלמה ,והתפקיד של זה
בהגברה של הקשרים הטיפוליים  -מתחילים לבוא לידי ביטוי בספרות )לדוגמה Deegan,
 .(2008לחלק ממקבלי השירותים ,קבלת החלטות משותפת היא פוטנציאל לדרך חדשה
לניהול עצמי ולסנגור ) ,(The king's Fud, 2011ולאחרים זה עוד כלי להגביר את ההיענות
לטיפול ).(Nice, 2009

עוצמות ומגבלות

בפרויקטים השונים היה שיתוף פעולה טוב בין החוקרים ,מקבלי השירותים לצוות .כך
ניתן להעריך כי האופן שבו התייחסו מקבלי השירותים ואנשי המקצוע השתקף באופן שבו
פותחה והועברה ההתערבות של  ShIMMEפרויקט ) .(Stayley, 2014תוכן ההכשרה מזהה
את החשיבות של הכוח ואת הצורך להכיר ולאתגר את הכוחות הלא שווים בין השותפים
בתהליך קבלת החלטות משותפת .לכן הכשרה לגבי אסרטיביות נכללה למקבלי השירותים.
אנשי הצוות שמעו חוויות ישירות של מקבלי שירותים והיו חשופים לחוויית למידה מאנשי
מקצוע ומקבלי שירותים יחד ובאופן שוויוני.

אף שלמחקר היה טווח הכללה גבוה ,ההשתתפות הייתה תלויה בפירוש של קלינאים על מנת
לכלול מקבלי שירותים .הכשרה לאנשי מקצוע לא סיפקה די אפשרויות להמשך ההכשרה.
אמצעי העזר הוגשו לשלושה סבבים ,המשתתפים נשארו ללא ידע מספק על האופן שבו הם
מיישמים ,ועל כן ההפנמה הייתה נמוכה.

מספר מגבלות מתודולוגיות עלו בהערכת התערבות ההכשרה .מעט ממתאמי הטיפול בשלב
של  12חודשים אחר ההכשרה השיבו על השאלונים )בעיקר בשל ירידה במוטיבציה בעקבות
שינויים ארגוניים( ,גודל המדגם היה קטן ,ולא הייתה קבוצת ביקורת .אלו מפחיתים את
יכולתנו להכליל את הממצאים ואת המסקנות מהניתוח הכמותי .עם זאת ,שילוב של נתונים
נוספים ,משוב על ההכשרה ,ראיונות מובנים למחצה אחרי  12חודשים  -מאפשרים לבנות
תמונה עשירה אם כי ראשונית של הכוחות ,החולשות וההשפעה של תוכנית ההכשרה.

כמדיניות מועדפת בכל תתי–יחידותיה .וכעת מספקים הכשרה לתהליך קבלת החלטות
משותפת לקבוצות נוספות של נותני שירות )עמיתים ,אנשי מקצוע שאינם רופאים שרשאים
להחליט על מתן תרופות( .על כן נראה כי ניתן לכוון לשיתוף פעולה ולשיח שוויוני בין
אנשים שמקבלים שירותי בריאות הנפש לאנשי המפתח המלווים אותם בתחומים רבי ערך
ביום–יום .הפרויקט מלמד על החשיבות של הכללת טווח רחב של מקצועות בהכשרה של
קבלת החלטות משותפת .לעומת הפסיכיאטרים ,למתאמי הטיפול ולעמיתים מומחים יש
יותר קשר רגיל עם מקבלי השירותים ,כולל בסביבה הטבעית של הבית .גם כאשר הם לא
מקבלים החלטות )למשל בטיפול התרופתי( הם יכולים לדון על ההשפעות של ההתערבות,
ויכולים להיות יותר מודעים מהפסיכיאטרים לגבי ההשפעה של התרופות על התפקוד
החברתי של מקבלי השירותים .לכן ,חשוב שקבוצות אלו ישתתפו ביישום של מרכיבים
בקבלת החלטות משותפת כפי שמצוין .(Stein et al, 2013) CommonGround project
תוכנית ההכשרה של  ShIMMEהיא פשוטה יחסית ,קצרה ולא יקרה ,והיא יכולה להתאים
ליישום בסוגים שונים של שירותי בריאות הנפש .מקבלי השירותים שהשתתפו במחקר זה הם
כאלו שלהם ניסיון ממושך בהתמודדות עם מחלות נפש ממושכות ) 79%דיווחו עם אבחנה
של פסיכוזות או הפרעות בי–פולריות( .תוכנית הכשרה דומה יכולה גם היא ,או אף יותר
מכך ,להיות יעילה לחווים מצבים קצרים ,או להיות בעוצמה נמוכה בתחום בריאות הנפש.
ניתן גם להרחיב את היריעה בשימוש בהכשרה זו לנושאים אחרים שאינם נוגעים לטיפול
התרופתי הפסיכיאטרי.
מחקר נוסף צריך שייעשה על מנת לבחון את הפער בין התגובות של הפסיכיאטרים לבין
מתאמי הטיפול או המומחים העמיתים .מחקר קיים מעלה כי פסיכיאטרים מתמקדים בתובנה
הנמוכה של מקבלי השירותים לגבי מצבם הנפשי כמכשול למעורבותם בקבלת ההחלטה
המשותפת ).(Shepard, Shorthouse & Gask, 2014
ה NHSהיכן שה  ShIMMEנעשה בחרו בקבלת החלטות משותפת כמדיניות מועדפת
לאורך כל הדרך ,וכעת מספקים הכשרה לתהליך קבלת החלטות משותפת לקבוצה נוספת
של אנשי מקצוע )למשל ,מומחים עמיתים ,ואנשי מקצוע שאינם ממקצועות הבריאות( ,וכן
גם למקבלי שירותים דרך בית הספר להחלמה ) .(Recovery Collegeרצוי לבחון בצורה
מחקרית את ההשפעה ואת האופן שבו נעשה תהליך ההטמעה של התערבות חדשנית מסוג
זה במערכת בריאות נפש מסודרת .התוצאות מראות שיש צורך במחקר מקיף עם מדגם גדול
שמשלב מערך רנדומלי עם ייצוג רחב של משתתפים במדגם.

יישומים מעשיים והמשך פיתוח

היחידה ,שבה בוצע הפרויקט באנגליה ShIMME ,אימצה את קבלת ההחלטות המשותפת

ההכשרה בקריה האקדמית אונו )ביה"ס לשיקום ,שילוב והחלמה בבריאות הנפש ( מספקת
דוגמה ברורה ליישום בעבודה היום–יומית .הגם שהמנחה לא פגשה את קובעי המדיניות
או את מנהלי המסגרות ,שמהם הגיעו המשתתפים ,עובדה היא שלא הייתה התנגדות לקבל
החלטות במשותף ,דבר המעיד על עמדת מפתח טובה .עמדה זו עברה גם דרך מקבלי
השירותים שעימם הם עבדו .הפרויקט השני באוניברסיטת תל אביב היה מוגבל בכמות
המשתתפים ,בטווח השירותים ,בעיקר בבתי חולים ובקהילה .בהערכה לפני ההכשרה ,תוך
כדי ואחריה נראתה נכונות גבוהה לאמץ את הגישה.

תוכנית ההכשרה בבית הספר לשיקום ,שילוב והחלמה בקריה האקדמית אונו הראתה כי
יש מוכנות ללמידה של קבלת החלטות משותפת ויישמה זאת בעבודה היום–יומית בקבוצה
מעורבת של עובדים במסגרות שיקומיות בקהילה .הקלות שבה התהליך החדשני אומץ על
ידי חברי הקבוצה מלמדת על רמה גבוהה של מוכנות מצידם לחדשנות ולחיוביות ,עדיין
מחושבת ,חשיבה על סיכונים כנגד תחושת חופש לחקור .חשוב להזכיר שבאנגליה כל
ההכשרות עשו עמיתים כקו מנחים ,בשונה מישראל שבו עשו את ההכשרה מומחים.
עבודה עם פסיכיאטרים תוארה כ"קשה" ,תיאור שלא נעשה בו שימוש מול קבוצות מקצוע
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תרומתה של מתודת "למידה מהצלחות"
לעשייה מוכוונת החלמה

ארנה שמר נעמה כץ

"להתמקד בכוחות"" ,להתרכז ב'יש'",

"ללמוד ממה שעובד טוב"" ,להאמין ביכולות"" ,לטפח תקווה"

אלו הן חלק מהמילים שאנשי המקצוע העוסקים בשיקום מיטיבים לנסחם כאשר הם פועלים
לקידום החלמה 1.אולם בין הניסוח לבין היישום של המילים החיוביות הללו מתגלה לא
אחת פער .ובשעה שהולך ומתרחב מעגל הבוחרים לאמץ את האידאולוגיה ואת הפרקטיקה
של תפיסת ההחלמה ,נחשף הקושי ליישמה ,הלכה למעשה .בפרק זה נציע את מתודת
הלמידה מהצלחות כתפיסת עולם ,כמתודת למידה וככלי יישומי למימוש גישת ההחלמה,
נצביע על המשותף ביניהן ונדגים כיצד יכול השימוש בלמידה מהצלחות לקדם פרקטיקה
מוכוונת החלמה.

ההצעה לשלב את מתודת הלמידה מהצלחות במרחבי פעולה של תפיסת ההחלמה נובעת
משתי סיבות מרכזיות:

 (1למידה מהצלחות אפשר שתהיה כלי ללמידה על תפיסת ההחלמה :מתודולוגיית הלמידה
מהצלחות היא כלי למידה ארגוני שבכוחו לברר "מה עבד" .למידה על ביצוע פרקטיקות
מועילות של עובדים בתחום בריאות הנפש ,של מתמודדים ,של בני משפחתם ושל בעלי
עניין אחרים תאפשר אפוא להיטיב את הדרך ,שבה תפיסת ההחלמה תוטמע במערכות
שונות .כיוון שהפועלים ברוח ההחלמה מתארים מחסור בכלים מובנים ליישום התפיסה
המופשטת ,הרי שהשיטתיות והמכוונות לפעולה של מתודת הלמידה מהצלחות יכולה לסייע
בידם כיצד ל"תרגם" את הרעיונות לפעולות.

 (2למידה מהצלחות אפשר שתשמש פרקטיקה בגישת ההחלמה :יש דמיון בין חלק מהנחות
היסוד ,הערכים ועקרונות הפעולה של מתודת הלמידה מהצלחות ,לבין תפיסת ההחלמה.
במעשיוּת של הלמידה מהצלחות ככלי התערבות לקידום תפיסת
ִ
דמיון זה מזמין שימוש
ההחלמה .הדוגמאות בהמשך המאמר יעידו על כך.

 (1מהי המתודה ללמידה מהצלחות?

"למידה מהצלחות" היא מתודה הפועלת לחשוף עשייה שייצרה הצלחות כדי להתאימה

 1כדי למנוע סרבול בניסוח ,ננקטה במאמר לשון זכר ,אף שהכוונה לנשים ולגברים כאחד.
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ולהטמיעה במערכות פעולה אחרות .המתודה מבטאת תפיסה שבבסיסה חשיבה חיובית
ואופטימית ,מציאת כוחות והזדמנויות ,רוח של הוקרה והערכה ותפיסה מעשית המבקשת
להבחין בפעולות קונקרטיות שתורמות לשינויים מוצלחים )אלנבוגן–פרנקוביץ' ,שמר
ורוזנפלד .(2011 ,בפרק זה נעסוק במתודה ללמידה מהצלחות ,שפותחה בארץ במכון
ֹוקדייל עם שותפים שונים )סייקס ,רוזנפלד ווייס ,2(2006 ,אף שברחבי
מאיירס–ג'וינט–בּר ֵ
העולם יש כלים ארגוניים ופרטניים למיניהם ללמידה מהצלחות .רמון ורסקין )Ramon
 (& Raskin,2016מצביעות על הפרדוקס ,שלפיו דווקא במקצועות העזרה לא לומדים
ופועלים באופן שיטתי בגישות של למידה מהצלחות ,ואילו הצלחה היא תבחין )קריטריון(
הבּ ַתר–תעשייתית .תהליכי
מרכזי עבור יחידים וארגונים בחברה התחרותית הקפיטליסטית ָ
למידה מהצלחות אכן עדיין אינם שגורים ומוטמעים בתהליכי הכשרת עובדים ובפעילותם
המקצועית.
תהליכי למידה מהצלחות נסמכים על ההנחה שלמידה מתמשכת )(ongoing learning
היא מרכיב חשוב בפיתוח ארגוני וביצירת גישות והתערבויות חדישות .מערכת ארגונית
שמתמידה בלמידה  -בודקת ,ממשיגה ,מתעדת ומתדיינת  -יכולה להיטיב תהליכים
מוצלחים ולהתמודד עם סוגיות לא פתורות )צבע ורוזנפלד .(2001 ,בדרך זו מתגלה מה
שאנו לא יודעים שאנו יודעים ,כלומר נחשף ידע סמוי .נוסף על כך ,הידע שהיה גלוי מאורגן
מחדש באופן בהיר ופונקציונלי כידע מוכוון לפעולה ) (actionable knowledgeויחדיו
נוצרת תמונה רב–ממדית של העשייה ) .(Schön, 1987כאשר למידה כזו הופכת לאורח חיים
ארגוני ,היא מייצרת ידע חדש ואינה "כולאת" את האנשים בתאוריות ,בתפיסות ובמושגים
בהכרח .הלמידה מהצלחות פותחת פתח לשיח הדדי ומוקיר ,שמוטמע
ֵ
שאינם מתאימים
בארגון ונותנת בידי הלומדים "מפתחות" לקידום הפרקטיקה )דוגמאות אפשר לראות,
למשל :אלנבוגן–פרנקוביץ' ואייזיק ;2016 ,אלנבוגן–פרנקוביץ' ,רוסו ורוזנפלד ;2011 ,שמר,
רוזנפלד ,דהן ודניאל–הלווינג ;2016 ,רוזנפלד ,גילת ושמר.(2015 ,
הלמידה מהצלחות היא מתודה משולשת הכוללת את המתודה הראשונה ללמידה מהצלחות
 המתודה הרטרוספקטיבית ללמידה מהצלחות העבר ,ובה נדון בפרק זה )סייקס ,רוזנפלדווייס ;(2006 ,את המתודה השניה המכונה המתודה הפרוספקטיבית המזמנת מסע בעקבות
שאלה למידה )וייס ,גביש ,רוזנפלד ,אלנבוגן–פרנקוביץ' וסייקס ;(2007 ,ואת המתודה
העוסקת בלמידה על למידה למען עשייה .מהותה של המתודה השלישית הוא לאתר דרכי
למידה אישיות וארגוניות כדי להנחיל למידה מתמשכת במערכות ארגוניות.
במקורה מושתתת המתודה הראשונה על עשרה שלבים שחציים מבקשים להוכיח כי אכן
הושגה הצלחה של ממש הנוגעת ללומדים תוך שהיא מבקשת לפרוט את תוצריה ואת
מחיריה .חלקה השני של המתודה מבקש לחקור ולארגן–מחדש את תהליך השגת ההצלחה
באמצעות תיאור מפורט של הפעולות שנעשו .למידה זו מלוּוה בדרך כלל על ידי מלווה
למידה ,שהוכשר ללוות תהליכי למידה ארגוניים ואישים על פי שלוש המתודות.
 2חומרים כתובים בנושא למידה מהצלחות זמינים באתר היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת בארגונים
חברתיים ,מאיירס–ג'וינט–מכון ברוקדיילhttp://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=206 .
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יישום של תהליכי למידה מהצלחות אפשר שייעשה בדרכים מגוונות ויצירתיות ,העושות
שימוש מלא ומדויק במתודה ,או מיישמות חלקים ממנה .סקר 3על אודות יישומי הלמידה
מהצלחות מגלה כי פותחו מתוכה שימושים מגוונים המותאמים לאוכלוסיות יעד ולארגונים
השומרים על רוח הלמידה מהצלחות ,על ערכיה ועל עקרונותיה המרכזיים .כמתודה היא
מאפשרת מנעד רחב של יישומים בפרקטיקות של ניהול ,חינוך ,הדרכה ,טיפול ,ייעוץ ומחקר.
המשותף ליישומים אלה הוא הלמידה הרפלקטיבית המתבוננת לאחור באופן מעמיק ומפורט
על הפעולות שנעשו ,ואיסוף הפעולות לכדי עקרונות פעולה המכלילים והמפשטים את
עיקרי העשייה .יישומים אלה מעידים על האפשרות להכליל את המתודה בדרכים אותנטיות
למעגלים רחבים ולהפוך אותה לרלוונטית לאנשים רבים .גישה זו ,החותרת להפיץ את
המתודה ולהתאימה לארגונים ולקהלים חדשים התפתחה גם בתחום השיקום בבריאות הנפש
המכוון להחלמה.

 (2החלמה

"כל אדם מומחה בתהליך ההחלמה הייחודי שלו" )(Deegan,1996

בעשרות השנים האחרונות הפכה תפיסת ההחלמה ) (Recoveryבעולם ובארץ לאידאולוגיה,
המכתיבה את העבודה בתחום בריאות הנפש ,ולדרך חיים ,שאימצו המתמודדים ובני
משפחותיהם ) ,(Davidaon et al., 2005, Slade et al., 2014מלבד השפעתה על תוכניות
עבודה ,על מודלים של תהליכי ליווי ועל כלים לפיתוח שירותים .תפיסה זו עוטפת ברוח
אופטימית ,מחלחלת שפה של חוזקות ומטמיעה אמונות שהשתלבות בחברה היא אפשרית
יותר מבעבר .כיום נראה כי ההחלמה היא תפיסת עולם שהולכת ותופסת חלק מכונֵ ן בתחום
השיקום בכלל.

רבים עוסקים בהגדרתה של תפיסת ההחלמה ובמציאת דרכים ליישמה לפי ערכיה .להגדרתה
התייחסויות רבות ,והמשותף להן הוא האדם העומד במרכז ועקרונות יסוד המושתתים על
תהליך פנימי עמוק של תקווה ,הגדרה עצמית מחודשת ,שותפות ,פעילות ועיסוק מובהקים,
התמודדות עם תיוג ועם תוצאותיו ,השגת שליטה בחיים ,העצמה שמאפשרת מעורבות
אזרחית בקהילה ,ניהול תסמינים והתאמה לרשת תמיכה )Park et al., 2014; Slade et
.(al., 2014

אם בשנים הראשונות לעיסוק בתפיסת ההחלמה דיברו על החלמה כתהליך אישי מתמשך
שאי–אפשר למדוד אותו ) ,(Deegan, 1997הרי היום מדובר בסוגים שונים של תוצאות
ההחלמה :החלמה רפואית ,החלמה אישית ,החלמה חברתית והחלמה תפקודית )Slade,
 .(2014בשנים האחרונות נערכו מחקרים רבים שעוסקים בחקר ההצלחה של תהליכי ההחלמה
האישית .הגדרת ַמדדי ההחלמה עוסקת במהותה בתהליך האישי ,ועל כן הגדרת מדדיה הם
בספרות עוסקים בערכי ההחלמה ובמרכיביה
המדדים שמתוארים ִ
סובייקטיביים )כץַ .(2015 ,
ובהגדרות הסובייקטיביות של האדם ,כלומר במשמעות שמייחס המתמודד למרכיבים אלו.

 3הסקר נערך ביחידה ללמידה מהצלחות במכון מאיירס–ג'וינט–ברוקדייל בקרב מלווי למידה שסיימו את
לימודיהם.
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מגמה זו מלמדת על רצון ליצור ביסוס ראייתי לתהליכי ההחלמה.
נדר ֵסן ועמיתיה ביצעו מחקר איכותני
כחלק מהניסיון להבנות ולבסס את תפיסת ההחלמהַ ,א ֵ
מקיף ,ובו ראיינו מתמודדים רבים ואיתרו מתוך הנרטיבים שלהם את פעולותיהם שלהם ושל
סביבתם ארבעה עקרונות מרכזיים שמתקיימים בתהליך ההחלמה .מעניין לראות שמחקר
זה ,בדומה למתודת הלמידה מהצלחות ,הפיק עקרונות פעולה מתוך סיפורי המרואיינים על
אודות מה שמקדם אותם ):(Andresen et al, 2003, Slade, 2014
 .1מציאת מקום של תקווה ושימורה :פיתוח האמונה שיש סיכוי לשנות את חיי האדם מספק
"דלק" לתהליך .התקווה צריכה להתקיים אצל האדם המתמודד עם מחלת הנפש גם בקרב
הסביבה החברתית המקיפה אותו ואף אצל איש המקצוע.
 .2ביסוס מחודש של זהות חיובית :הגדרה מחודשת של מרכיבים קיימים בזהות המהווים
תשתית לפיתוח מרכיבים חיוביים נוספים ולפיתוח אמונות חדשות .אלו עוסקות בהגדרה
מחודשת של זהות האדם ,תוך מיפוי יכולותיו כשהמחלה היא רק חלק אחד בתוכו.
 .3מציאת משמעות בחיים :המשמעות מופקת למשל מהתפקוד בחיי היום–יום או מעיסוק
מאתגר ומתעסוקה )לא רק עבודה( המשפיעים על הדימוי העצמי ,על הגדרת תפקיד חברתי,
תחושה שיש מטרה בחיים ,תחושת ערך עצמי וביטחון כלכלי.
 .4קבלת אחריות על החיים :החזרת שליטת האדם על חייו ,לרבות על מחלתו .קבלת
האחריות לכל המכלול כוללת למשל התפתחות אישית ,רכישת השכלה וניהול המחלה.
למרות הבנת חשיבותה של תפיסת ההחלמה והרצון לאמצה ,אין היא פשוטה ליישום כלל.
לכן רבים מהעוסקים בה משקיעים מאמצים לצמצם את הפער בין ההצהרות הטבועות
בה ליישומה הלכה למעשה .לפיכך מושקעים משאבים רבים בהכשרה ובהטמעה של
כלים המושתתים על ערכי ההחלמה האישית ,שואפים לקדמה אך גם מבוססים ראייתית
ומחקרית .דוגמאות לכך :הדרכה והטמעה של התערבות להפחתת סטיגמה העצמי ) –NECT
 ,( Cognitive Therapy– Stigma Narrative Enhancement andהפעלה והטמעה
של תוכנית לניהול מחלה ולהחלמה ),( IMR–Illness Management and Recovery
שיקום חברתי :הקניית כלים וידע בתחום מיומנויות חברתיות ותקשורת בין–אישית ,כולל
התערבות קוגניטיבית–חברתית )(SCIT– Social Cognition Interaction Training
ועוד .הפרקטיקה של ההחלמה כרוכה במחויבות השותפים לדרך ולעשייה נחושות
בהכרח עם המדיניות הקיימת ,עם התפיסות החברתיות
ֵ
ואינטנסיביות שאינן מתיישבות
הרווחות בדבר בריאות וחולי .מול אתגרים אלה תפיסת ההחלמה ממשיכה לסלול את דרכה
מתפיסה לפרקטיקה.
המפגש בין גישת ההחלמה לבין הלמידה מהצלחות נמצא כאפשרות לצמצום הפער המורגש
בין התפיסה ליישום בעקבות המאפיינים הדומים בין הגישות ובין הפרקטיקות הנגזרות
מהן .במהלך השנים שבהן נלמדות מתודות הלמידה מהצלחות בבית הספר לשיקום ,שילוב
והחלמה בקריה האקדמית אונו ,נעשה ניסיון להבין כיצד יכולה המתודה לקדם את פרקטיקת
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ההחלמה ולחזק את עקרונותיה ואת רוחה.4

על מנת להתאים את הלמידה מהצלחות כמתודה יישומית לתפיסת החלמה ,נציג את הנחות
היסוד ואת עקרונות הפעולה המשותפים להן ,ואחרי כן נדגים חיבורים שנעשו ביניהן.

 (3הנחות יסוד ועקרונות פעולה דומים בין למידה מהצלחות לבין גישת ההחלמה

א .האמונה כי בכל אחד טמונה היכולת ללמוד ולהצליח :שתי התפיסות מוציאות לאור את
הכוחות שיש בכל אדם .שתיהן שׂמות במרכז את האדם באור של הצלחה ותקווה .תפיסת
ההחלמה פועלת מתוך אמונה כי באדם קיים פוטנציאל )יוֹכלָ ה( להתפתח ולהתוות את חייו
על פי מטרות חשובות לו ,מתוך בחירותיו שלו .היא מבוססת על כוחות האדם ,על כישוריו,
על רצונותיו ועל הגדרתו העצמית .גם למידה מההצלחות מבוססת על תפיסה זו ,ובהתאם
לכך מחלצת את סיפור ההצלחה ומאירה אותו כסיפור ראוי ללמידה .יש קשר מהותי בין
הצלחה להחלמה מבחינת תפיסת עולם אופטימית המבנה את העתיד מתוך תקוות האדם.

ב .הפחתת העיסוק במחלה ,בבעיות ובכשלים :גישת ההחלמה מתבססת על החלקים
הבריאים בנפש האדם ופחות על סיכונים ,על מוגבלויות ,על פתולוגיות ועל אשפוזים .היא
אינה מתעלמת מאלה ,אך בוחרת לנתב את השינוי מנקודת מוצא אחרת משל המסורתית.
הזכות לכישלון נתפסת כחלק בלתי נפרד מהתפיסה .כמוה ,גם הלמידה מהצלחות אינה
מדגישה את הכשלים ,את הבעיות ואת המחירים בתהליכים הנלמדים ,אך הם מוזכרים,
מבוררים ואף זוכים להתייחסות )למשל ,באמצעות המתודה השנייה ללמידה מהצלחות
העוסקת במציאת פתרון לסוגיה לא פתורה( .בשתי הגישות קשיים ,מתחים ,דילמות ומחירים
נתפסים כחלק טבעי של הצלחה .הם אינם צובעים את התהליך או את האדם בבעיה אלא
רואים בה חלק ממכלול שאינו מגדיר את האדם )בלוש–קליינמן.(2013 ,

ג .חשיבותו של ידע מכוון פעולה :בשני המקרים יש עיסוק בפרקטיקה של למידה ושינוי.
למידה מהצלחות היא מתודת למידה פעילה ,הנסמכת על זיהוי פעולות באמצעות רפלקצייה
הפועלת לתוצר שהוא ידע מוכוון–פעולה ) .(Schön, 1987התפוקה המרכזית היא ידע גלוי
וסמוי המאורגן בשיטתיות שניתנת ללמידה על פרקטיקה של שינויים שהצליחו .המיקוד
בפעולות מסנן עיסוק ברגשות ,פרשנויות והסברים שהם חלק טבעי משפת הטיפול .שיח
תיאורי זה מגביר את תחושת השוויוניות בידע ומעיד כי כל אחד הוא בעל הצלחה .תפיסת
ההחלמה מעודדת את המתמודד לפסוע בתהליך שיקומי הבנוי ממצבור פעולות במכלול
תחומי חיים .זוהי גישה כּוּלית )הוליסטית( שהצלחתה טמונה באקטיביות של המתמודד
) (Slade, 2009כאשר האות להצלחתה הוא כאשר האדם מבטא במעשיו את הפיכתו מ"פגוע
נפש" ל"מתמודד" .המיקוד במעשים הוא "מורה דרך" מעשי ,פרקטי ומדיד לניהול חיי היום–
יום דרך עדשת ההתמודדות.

ד .תהליך למידה של גילוי עצמי :גם החלמה וגם למידה מהצלחות נסמכות על תהליך

 4תודה לד"ר נעמי הדס לידור ,מנהלת בית הספר לשיקום ,שילוב והחלמה  -על שראתה במתודת הלמידה
מהצלחות משאב לפיתוח גישת ההחלמה ואִפשרה תהליכי למידה המחזקים קשר זה.
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התפתחות של האדם ,שבו הוא נחשף לחלקים בעצמו ,במעשיו ,ביכולותיו .הלמידה
המתרחשת על פי שתיהן מגלה לאדם כי צפון בו פוטנציאל ייחודי של התפתחות .השתתפות
פעילה של האדם בתהליך הלמידה והשינוי והיותו מביע דעה ,משפיע ומעורב בקבלת
ההחלטות הנוגעות לחייו  -מחזקים את הזהות העצמית .ההחלמה מתמקדת בחוויית החיים
הסובייקטיבית של האדם תוך יכולתו לגלות דרכים למעורבותו בתפקידים בסביבת חייו
) .(Brown Rempfer & Hamera, 2008גם בלמידה מהצלחות האדם אינו מושא למידה
אלא שותף ומעורב .עמדה זו מאפשרת ביטחון להביט נכוחה גם על קשיים ועל מחסומים
שהכרה בהם היא עוד צעד בהתפתחות העצמית .בשני המקרים תהליך הלמידה נסמך על
התמקדות בפרטים הקטנים ,המאפשרים לאדם לחשוף רבדים מתוך עצמו .אם בלמידה
מהצלחות ,המתמקדת בתיאורי פעולות עד כדי התמקדות מפורטת באמירות שנאמרו,
שאלות שנשאלו ומחוות גופניות ,ואם זה בתהליך ההחלמה התפור מאוסף של צעדים קטנים
שיוצרים את הנתיב המתאים לכך.
ה .חשיבותו של המלווה הפועל ביחסי גומלין של הדדיות :סיוע של אדם חיצוני לסיפור
השינוי הוא חשוב ביותר .למידה מהצלחות מושתתת על ליווי של מלווה למידה או רכז
מספר סיפור ההצלחה את סיפורו .חיצוניותם מאפשרת לשאול
למידה שלומדים יחדיו עם ַ
שאלות עומק המפריכות את המובן מאליו ,לשקף גילויים משמעותיים ולהתפעל מפרקטיקות
שנראות שגורות בסדר היום האישי והארגוני .תהליך ההחלמה נסמך על ליווי קרוב שמקבל
המתמודד מאיש שיקום ,מבן משפחה או מאנשים אחרים בסביבתו ופעולת גומלין זו
חיונית להחלמתו )לכמן .(2007 ,עוצמתם של אלה )נותני הליווי( טמונה בהיותם חיצוניים
להתמודדותו ובליווי הדדי ,קרוב ומאמין ,בתמיכה ,באחזקה ,בעצות ,בהכלה ובמתן ידע.
הליווי הוא בראש ובראשונה הידיעה של המתמודד כי הוא אינו לבד ,אך גם לאופן הליווי
יש חשיבות .הליווי מדגיש הדדיות של קשר אנושי ,של נתינה וקבלה ושל השפעה הדדית.
ו .מוסדות ותאוריות "מאשפזים" ומגבילים ,וכך הם מונעים התפתחות ושינוי :בעת ליווי
למידה של קבוצות עמיתים ללמידה מהצלחות מזהיר פרופ' יונה רוזנפלד את המשתתפים
"אל תהיו מאושפזים בתאוריות"  -הוא מורה להם לברר מה הם עשו הלכה למעשה ,לדבוק
בתיאור ולא לגלוש לפרשנות .הוא מורה להישאר בסיפור ואם להכליל  -אז בצניעות
ובזהירות .5לטענתו ,תאוריות ,הסברים ,מושגים ומודלים המתיימרים להיות מוכללים על
אנשים ועל תהליכים עלולים לכלוא מאחורי "סורגים" מופשטים את היצירתיות שהצליחה.
תאוריות לטענתו הן אפשרות ,כפי שיש אפשרויות אחרות שמקדמות תהליכי סיוע .תהליכי
החלמה ולמידה מהצלחות מנסים להישאר קרובים לשפה ,להתנסות ,להבנת האדם הפוסע
בהם .בתהליכים אלה האותנטיות היא נכס והסובייקטיביות היא מצע ללמידה .היקשים
מהתנסויות אישיות נעשים בזהירות תוך שמירה מהכללות ואף הימנעות מפרשנויות .תפיסה
זו מחייבת את איש המקצוע לשמוע את הנרטיב שהאדם מביא איתו ללא הטיה לכיוון
עמדותיו שלו ,ערכיו וידע קודם שאימץ.
ז .למידה מתמשכת מכוננת שינוי לאורך זמן :סלילת הדרך להצלחות ולהחלמה מבוססת
5

מתוך תיעוד מפגשי ליווי למידה ביחד עם פרופ' יונה רוזנפלד.
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על למידה מתמשכת/למידה לאורך החיים )(lifelong learning /ongoing learning
) .(2012 ,Greacen & ,Ramon ,Ryanלמידה זו מוטמעת כחלק מהחיים ומשמעה ִשגרה
של התבוננות עצמית לשם הסקת מסקנות ועיצוב מחודש של דרכי פעולה )& Aspin
 .(Chapman, 2000הלמידה מהצלחות מדגישה מודעות לסגנונות למידה ולתנאים שבהם
מתרחש תהליך הלמידה .המתודה השלישית המכונה" :למידה על למידה למען עשייה"
מתמקדת בהבנת אופני הלמידה האישיים והארגוניים והבניית תהליכי למידה תואמים.
בדומה ,תהליך ההחלמה מוגדר כמסע ייחודי ומתמשך ,שיש אשר יגדירו אותו כמסע
חיים .כל מטרה המושגת בדרך להחלמה מביאה עימה מטרה חדשה מתאימה יותר היכולה
להתממש באופן הייחודי רק לאותו אדם .הצבת מטרות חדשות נסמכת על למידה מתמדת
וגמישה לפי שינויים שעובר האדם .למידה מוכוונת–שינוי זו היא גם מה שמאפשר את שימור
השינוי לאורך זמן.

ח .ידע מתוך ניסיון :הידע הנרכש בשני התהליכים הוא "ידע מתוך ניסיון" )או :ידע התנסותי
 (experimental knowledgeהמתגבש מתוך התמודדויות החיים .זהו ידע אינדוקטיבי
המתגלה והמתגבש מתוך הפרט אל הכלל ,לא אחת באופן בלתי מודע .על כן פעמים רבות
ידע מתוך ניסיון הוא ידע סמוי שאינו מקבל הכרה ואינו ממצה את היכולת הצפונה בו.
להחלמה אין מתכון נלמד  -היא סובייקטיבית ונוצרת מתמהיל התנסויותיו הייחודיות של
המתמודד ,ובכך היא הופכת אותו למומחה למצבו .ערכו של ידע זה מתחזק כאשר ידע מתוך
ניסיון של כמה אנשים משתלב זה בזה ,מעמיק ,מחדד ומתקף את ההתנסויות השונות.

ההכרה בערכו של ניסיון החיים כידע ניכרת בתחום בריאות הנפש בתאוצה שצוברים מיזמים
הנסמכים על ניסיונם של המתמודדים )לדוגמה :נותני שירות בעלי ידע מניסיון ,עמיתים
המספר מתוך
ַ
מומחים( .בד–בבד גם הלמידה מהצלחות  -משמעה למידת הצלחה שרקם
התאוריות בשימוש ) (theory in useשהתגבשו בקרבו באופן מודע ובלתי מודע ומבטאות
באופן מעשי את השקפת עולמו ) .(Argyris & Schon, 1974בשתי הגישות ערך רב
למעשיו הקודמים של האדם ,בתהליך שבו פעולות הופכות לידע בר–שימוש .השילוב של
הידע ההתנסותי ושל הידע המקצועי מוליד ידע חדש ומועיל להקשר שבו הוא נוצר.

למרות שהקבוצה הייתה מאוד הטרוגנית )מנהלי מ6גרות ,עובדימ 6וציאליימ,
מדריכי שיקומ6 ,ומכימ( בעלי ידע נלמד שונה אחד מהשני ,הייתה הרגשה
שהלמידה מהצלחה הפכה את הקבוצה למאוד הומוגנית  -כולנו דיברנו ממקומ
של ידע 6מוי ,ידע מכוונ פעולה ולא נמדדנו על פי הידע הנרכש ולכנ הייתה
הרגשה שכולמ שווימ בפני כולמ .לא מצופה מהנשאל בעל 6יפור ההצלחה לעמוד
ב6טנדרט מ6וימ או להיות בעל ידע נלמד כלשהו ,הוא ב6כ הכל צריכ להיות
הוא! ולכנ גמ אמ המתשאל הוא בכמה דרגות ידע מעל המתושאל ,זה ממש לא
היה רלוונטי לשיח ,ולא התבטא בתשאול ,מכיוונ שהידע היחיד שרלוונטי זה
הידע הטמונ במתושאל.

ליבת הלמידה מהצלחות היא ידע מתוך ניסיון ,שחלקו הוא גם ידע מקצועי .ידע זה הוא בעל
ערך אישי וחברתי לא פחות מהיותו בעל ערך לימודי ,כפי שחווה אותו אחד המשתתפים:
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ט .חשיבות הקולקטיב :תפיסת ההחלמה משמעה השתלבות בחיי הקהילה ,כאשר אנשים
מהקהילה הקרובה מספקים סביבה נוחה ובטוחה להתפתחות .האינטראקציות של המתמודד
בתעסוקה ,בפנאי ,בדיור ,במשפחה  -הן תנאי להחלמה כי הן משפרות את ההשתלבות ,את
העצמאות ,את התפקוד ואת איכות החיים שלו ושל סביבתו הקרובה )Salzer & Baron,
.(2014
בשונה ,למידה מהצלחות אינה מחויבת בקולקטיב לומד ,אך פעמים רבות היא נעשית בקבוצה
)צוות ,קהילת למידה ,קבוצת משימה( .הקהל של סיפור ההצלחה תורם ללמידה בשאילת
שאלות ישירות ,עידוד ,הדהוד והעלאת סוגיות לדיון .הוא מספק מראה לחשיבות התהליך,
מביע סקרנות ותורם מניסיונו אם יש בו משתתפים המכירים את הסיפור מקרוב )שמר,
רוזנפלד ,דהן ודניאל–הלווינג .(2016 ,בשני המקרים ממומשת היכולת הגלומה והמגוונת
של אנשים המקיפים את האדם כך שהם הופכים להיות שותפים לסיפורו בין במעשה ובין
בלמידה.
י .קושי בהטמעה בשדה של למידה מהצלחות ושל תפיסת ההחלמה :על אף ערכי הליבה
הראויים של שתי הגישות ,ניכר קושי דומה בהטמעתן .בתחום בריאות הנפש בפרט ,ואנשים
עם מוגבלויות ,בכלל ,גישת ההחלמה נתפסת כגישה צעירה הנאבקת על מקומה בין גישות
מסורתיות של טיפול ,חינוך ושיקום .ניסיון להבין את הקושי ממוקד בהסברים נוספים -
ההבנה כי בעולם השיקום עדיין רווחות גישות מסורתיות מוכוונות–טיפול ,הנסמכות על
עיסוק במחלה ,בבעיות ובכשלים ) .(Edmondson, 2011
השוואה בין עשייה מוכוונת החלמה לבין עשייה מוכוונת טיפול מעידה כי העיקר כרוך
בשינוי במאזן הכוחות שבין איש המקצוע למתמודד ,שינוי המביא לידי שותפות ביניהם.
בעוד התפיסה המסורתית תומכת בהשארת הכוח בידי אנשי המקצוע )סינגר ,(2010 ,תפיסת
ההחלמה רואה בשותפות ובמעורבות של המתמודד בתהליך ערך מובהק ,ובכך למעשה
נוצרת סתירה ערכית ובסופה יישומית ) .(Tondora et al., 2014הסבר נוסף לקושי בהטמעה
טמון בסובייקטיביות של ַמדדי ההחלמה ובעובדה שהאדם הוא שמגדירם )Slade et al.,
.(2014; Katz, 2015
נסיבות דומות נוגעות גם למחסומים שבהם נתקלת הלמידה מהצלחות כמתודה המציעה
חלופות לגישות למידה רווחות של הפקת לקחים ולמידה מטעויות  -גישות הנתפסות
כמדידות ,תקפות ושיטתיות יותר ) .(Cannon & Edmondson, 2005נוסף על כך ,רוחה
של הגישה ,המשרה בארגונים תחושת גאווה והוקרה ,אינה מוטמעת בקלות בסביבה שבה
רווחות רוחות של תחרות ושמירת ידע.
יא .מינוח מרתיע  -מילים הן פרי המציאות וגם הן מעצבות אותה .מהתנסותנו )הכותבות(
בשדה מצאנו לא אחת כי מילים השגורות בשפת ההחלמה או ה"למידה מהצלחות" יוצרות
התנגדות או בלבול .למשל ,במתודת ה"למידה מהצלחות"  -המילה "הצלחה" מאיימת
ומנכרת עבור חלק מהאנשים בהיותה מבטאת עבורם הצטיינות ועשייה ללא דופי ,או
לַ ֲחלופין היא נתפסת אצלם באופן ציני .מילה זו לרוב אינה נמצאת ב"מילון המושגים היום–
יומי" של אנשים רבים ,ובוודאי אינה מורגלת להיות מיוחסת לזהותם ולמעשיהם ,אם מפאת
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היותה ִמתקשרת לגאוותנות וליהירות ואם מחמת היעדרה מזהותם האישית או המקצועית.
רבים מציינים כי זו אינה מילה ברורה שכן לא ברור להם מה מוגדר בתחומם כהצלחה ,וכיצד
מודדים זאת .מעניין היה לראות כי גם חלק מאנשי המקצוע התקשו להעיד על עצמם כבעלי
סיפורי הצלחה וחשו תסכול הן מחוסר מציאת סיפור הצלחה ,הן מהימנעות מייחוס ההצלחה
לעצמם והן משימת עצמם במרכז תהליך הלמידה ,כפי שהעיד אחד מאנשי המקצוע בקורס
למידה מהצלחות" :בקורס נדרשנו לשים את עצמנו ואת הצלחתנו במרכז וזה דרש מאמץ
וחשיבה אחרת".

לעיתים אנו מתבקשות להשתמש במילים קרובות ,מוכּרות ונוחות יותר כמו "הישג"" ,תוצאה
טובה" או "השינוי הרצוי" .עם זאת ,כאשר יש נכונות להכיר במושג ה"הצלחה" ,להתנסות
בו בגוף ראשון ולתרגל את המינוח  -ניכר כי מתרחש תהליך מעצים ,שבו אנשים מפנימים
את היותם מצליחים.

באופן דומה כך גם ההתייחסות למונח "החלמה" ,היוצרת אצל השותף בתהליך תחושת
התנגדות שמקורה פעמים בכפל המשמעויות שבמונח" .החלמה" נתפסת אצל רבים ,וכך גם
אצל המתמודדים ואנשי המקצוע כהבראה ) - (Cureמילה דו–משמעית ששתי משמעויותיה
שונות לגמרי מבחינת ערכית ותפיסתית ) .(Resnick et al., 2005תפיסה כזאת ,שמתמקדת
במידה רבה במחלה ודורשת למעשה את היעלמות התסמינים מאפשרת לאנשים מעטים
בלבד להחלים לחלוטין ) (Roberts & Wolfson,2004ולמעשה היא סותרת את משמע
ה"החלמה" .התייחסות שונה זו למונח מעוררת תהיות אם אפשר באמת ל"הבריא" .עוד קושי
שמעלה המונח "החלמה" נוגע גם לאופיו הסובייקטיבי  -מתי אפשר לומר על אדם שהחלים?
ואיך על אנשי המקצוע לפרש את ַמדדי ההחלמה?

יב .פרקטיקה מייגעת  -כדי להגיע לתוצאות מועילות של "למידה מהצלחות" ושל החלמה,
נדרשת עבודה קשה שלעיתים מעוררת חששות ,עייפות וחוסר סבלנות )כמו גם תחושות
הפוכות של שמחה ,גאווה והנאה( .עוצמת ה"למידה מהצלחות" טמונה ביכולת להפיק ידע
סמוי באמצעות איתור מאגר הפעולות שנעשו .תהליך הרפלקצייה דורש היזכרות מעמיקה
באמצעות עיסוק חוזר בשאלה "מה עשית?" על כל גרסאותיה .לא אחת הנשאלים מתעייפים,
משתעממים וממורמרים מתהליך זהֵ .מהם מרגישים חדירה לפרטיות ,חשש ואי–נעימות
מחשיפה ,מבוכה מחוסר ההיזכרות ,כפייה ונוּקשות .מבחינת מלווי הלמידה ,יש שנרתעים
מלהיות בתפקיד שואל השאלות שעשויות להיות מטרידות ומעייפות.

באופן דומה ,גם תהליך ההחלמה עלול להיחוות כמייגע ,מייאש ומתסכל .משמעו שינוי
הרגלים ודפוסי חשיבה ,אומץ לנווט עצמאית את החיים ,ביטחון לבחור בחירה עצמאית,
לקשור קשרים חדשים ולהתנסות בהתנסויות לא מוכּרות .פרקטיקה של החלמה משמעה
לפר ֵטי פרטים והתקדמות לאורם .היא טומנת בחוּבּה עליות
פירוק החלומות והמשימות ָ
וירידות ואינה מבטיחה הצלחה .תהליך זה נסמך על מודעות עצמית ועל עבודה אישית
ממושכת שהופכת לדרך חיים .כל אלה יחד משמעם מסע שחוו ההולכים בו בדרכים למיניהן.
נראה כי גם "למידה מהצלחות" וגם החלמה נסמכות על "הפרטים הקטנים" שהדרך ֲאליהם,
עבורם ועבור מי שמלווה אותם ,דורשת נחישות וסבלנות.
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בתת–פרק זה ראינו עד כמה רב הדומה מן השונה בין גישת ההחלמה לבין תהליכי "למידה
מהצלחות" .הבסיס הדומה במהותו וגם ביישומו מזמין את פיתוח הקשר שכבר קיים בשדה
באופן טבעי .אנשי מקצוע ובני משפחה ,המלווים תהליכי החלמה ,מעידים כי תדיר הם
משתמשים בשיח על הצלחות ועל כוחות ,ולומדים  -מה הצליח ,בין באופן אינטואיטיבי ובין
כחלק מכלים שנתונים באמתחתם .עם זה ,המפגש עם המתודה מנסה לא אחת למסגר מחדש
תהליכים אלה ,להפוך אותם לשיטתיים ולמודעים ,להבין את משמעם ואת הכוח הצפון בהם.
כל אלה נותנים לגיטימיות לביצועם באופן מעמיק ואינטנסיבי יותר .המבדיל העיקרי בין
"החלמה" ל"למידה מהצלחות" טמון בהיות הראשונה תפיסת עולם ובהיות השנייה מתודה.
בעוד תפיסת העולם מבססת השקפה ומחנכת לערכים ולעקרונות ,הרי המתודולוגיה מציעה
שיטת פעולה הנסמכת על תפיסת העולם שהיא מיישמת .השלמה זו מביאה אותנו להציג את
הדרך שבה תורמת המתודולוגיה של "למידה מהצלחות" ליישום תפיסת העולם של החלמה.

 (4הטמעה והתאמה של ה"למידה מהצלחות" בתחום ההחלמה
בגלל שאנחנו חלק מקשר התקווה ואנחנו רואימ בפנימ של כל אדמ עמ מגבלה
פ6יכיאטרית חיימ אשר מחכימ לאדמה טובה לגדול בה ...אנחנו מחויבימ
ליצירת אותה אדמה )מתורגם מתוך (Deegan, 1996
נקודות הדמיון שתוארו בין "למידה מהצלחות" כמתודה לבין החלמה כתפיסה מחזקות את
ההבנה שראוי להעצים את הקשר ביניהן .מתוך התנסויותינו בחיזוק קשר זה נצביע על שני
כיוונים אפשריים לכך :האחד  -לימוד מתודת ה"למידה מהצלחות" ככלי מקצועי ויום–
יומי ,והאחד –שימוש במתודה כפרקטיקת ליווי מוכוונת החלמה .כל אחד מכיווני הפעולה
מחייב להתאים את המתודה להקשר שבו היא מופעלת  -הפעלת שיקול דעת באשר למידת
השיטתיות והעומק שלה ,בחירת המינוח המתאים לה ,מיקוד בעבודה עם פרט או קבוצה
ועוד .נדגים כיווני פעולה אלה:
א .ללמד אנשי מקצוע ,מתמודדים ובני משפחה "למידה מהצלחות"
"תפקדנו ככאלו שבוחרימ לעבוד עמ המתודה ועל פי ערכיה הוא יצירת ידע
חדש" )פרופ' יונה רוזנפלד(
מעת שצמחה מתודת ה"למידה מהצלחות" והוכשרו מלווי למידה לבצע תהליכים בארגונים
ובתוכניות חברתיות ,מתקיים מפגש בין המתודה לבין תחום ההתמודדות עם מוגבלויות,
בכלל ,ובריאות הנפש ,בפרט .מבין הוגי המתודה ,פרופ' יונה רוזנפלד ומר ישראל סייקס,
הם מטפלים בתחום )ניסימוב–נחום ,פרנקל וסייקס ;2009 ,סייקס ,רוזנפלד ווייס;2006 ,
רוזנפלד ,גילת ושמר ;2015 ,שמר ,רוזנפלד ,דהן והלוינג.(2016 ,
משנת  2012הוחלט ב"בית הספר לשיקום ,לשילוב ולהחלמה" בקריה האקדמית אונו
)המכשיר אנשי מקצוע לסוגיהם ,אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם( ,על למידה שיטתית
של המתודה "למידה מהצלחות" .בשלב ראשון למדו את המתודה ביחד כשלושים אנשי סגל,
אנשי מקצוע ,אנשים עם מוגבלויות ובני משפחתם וכעשרים מתאמי סל שיקום .הקורסים
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כללו למידה על הגישה ועל המתודולוגיה ,והלומדים חויבו להתנסות מעשית .בהמשך נחשפו
אליה מאות משתתפי קורסים הנלמדים בבית הספר ,למשל ,בקורסי מדריכים ,בקורסי נותני
שירות בעלי ידע מניסיון )לשעבר צרכנים נותני שירות  -צנ"שים( וקורסי מנהלים .המטרה
שהוביל תהליך זה הייתה שאנשי המקצוע שילמדו את הגישה ינחילו אותה )או חלקים ממנה(
במרחבי הפעולה שלהם )הדרכה ,טיפול ,ניהול ,הוראה וכו'( בדרכים המותאמות להם .בדרך
זו אפשר גם לבחון את יעילותה ולהיטיב את התאמתה של ה"למידה מהצלחות" בעשייה
שיקומית מוכוונת החלמה.

היום אני חושבת שהיא יותר נגישה ,יותר נשלפת וזמינה".
ב .מספרים את ההצלחה  -פרקטיקה של "למידה מהצלחות" בשדה ההחלמה

שני המחזורים של סגל בית הספר התרכזו ב"למידה מהצלחות" בנושא "למידה על לימוד
ולמידה  -התבוננות על הצלחות" .כלומר ,מלבד למידת המתודה והתנסות בה ,למדו חברי
הסגל זה מזה מה הן שיטות החינוך ,ההוראה והלמידה המוצלחות שהם מפעילים בבית
הספר .ההתרכזות בלמידה על הלמידה נבעה מההנחה כי "תפיסת ההחלמה" נזקקת להפעלה
של שיטות הוראה ולימוד ייחודיות המבטאות ערכים ועקרונות פעולה המיישמים את הגישה
והמחזקים אותה .כמו כן ,ההתרכזות בלמידה נבעה גם מתוך אמונתה וחזונה של מנהלת
בית הספר להנחיל את ההסתכלות ואת שפת הגישה בעשייה היום–יומית בשיקום )הדס
לידור ,מתוך דברי הפתיחה לקורס צוות בית הספר .(2013 ,במהלך למידת הקורסים החלו
המשתתפים להשתמש במתודה בדרכים רבגוניות וכן ללמדה בקורסים שהם מנחים ולבחון
אותה בעשייה השיקומית .באופן זה פרשׂה המתודה כנפיים והופצה למדריכים בתחום
השיקום ,למרפאים בעיסוק ,למנהלי ארגונים בתחום ,לעובדים בהוסטלים ,למתמודדים,
לבני משפחה ועוד.

תפיסת ההחלמה במהותה עוסקת בשותפות בין איש מקצוע לאדם המבקש להגיע למימוש
חיים בעלי משמעות עבורו .שותפות זו ניכרת בהכרה ובקבלה של ערכי ההחלמה .איש
המקצוע מוכוון ההחלמה מצופה לאמץ את ערכיה ולפעול לאורם .ואילו מבחינת האדם
המתמודד עם מוגבלות פסיכיאטרית ,ערכי ההחלמה וקיומם מקדמים את תהליך ההחלמה
אל אותו מקום שבו הוא שבע רצון מחייו וחי מבחינתו חיים מלאים וטובים.
ערכי ההחלמה בבסיסם מעוגנים בערכי זכויות אדם וצדק חברתי ,ורבים מאנשי המקצוע או
אחרים העוסקים בתחום בריאות הנפש רוצים לאמצם .לצד רצון זה הם מדווחים על קשיים
המלווים את העשייה היום–יומית בתחום ומאזכרים סיבות שחלקן קשורות לשחיקה מהירה,
מעמדות מסורתיות המתנגשות עם ערכי
ָ
לקושי רגשי הבא מתוך הזדהות ,לקושי להתנתק
ההחלמה ועוד .לא אחת הקשיים נובעים מאי–זיהוי התקדמות מוצלחת בתהליך )Davidaon,
 .(2012מחד גיסא ,אנשי מקצוע רבים מדווחים על סיפוק ועל רצון לעבוד בתחום ,ומאידך
גיסא ,הם מתארים תסכול מההתקדמות האיטית ,ממיעוט משובים מהאנשים שהם מלווים
בתהליך או מהתהליך עצמו .ואכן הצלחה מורכבת מהצלחות קטנות שיש לזהות כהצלחות.
חלק מעשייה שיקומית מוכוונת החלמה עוסקת בזיהוי "ההצלחות הקטנות" כחשובות דיין
)כץ (2015 ,וככאלו שאיסופן וביסוסן יבנו את תחושת ההצלחה הגדולה .הבנה זו אולי תקל
את סכנת השחיקה על אנשי המקצוע ואף תיצור תקווה ותחושת מסוגלות בקרב המתמודדים.

מלבד הפצת המתודה במרחבי העבודה של הלומדים בקורסיםִ ,אפשרו לנו מפגשי ה"למידה
מהצלחות" להעמיק בכמה סיפורים ובאירועים מוצלחים ולחוות גילוי של ידע סמוי ,כפי
שמתארת משתתפת בקורס" :גיליתי שאני עושה הרבה דברים ,שלא ידעתי שאני עושה,
שחשוב שאהיה מודעת ֲאליהם ואוכל לחזור ולהתאימם גם עם משתקמים נוספים".

 6חלק זה מבוסס על תהליכים שתועדו .כדי לשמור על אלמוניות המשתתפים ,שונו פרָטֵי האנשים ושמות
המסגרות.

לעמדות של אנשי השיקום תפקיד מובהק בתהליך השיקום )Corrigan, 2005; Slade et
ָ
 .(al., 2014לדברי דיגן עמדת איש מקצוע חסר תקווה עלולה להיות מגבלה של ממש
עמדות שליליות של אנשי שיקום עלולות לשבור
ולחסום את תהליך ההחלמה .לטענתהָ ,
את רוח המתמודדים ולהביא לידי חוסר אונים נרכש ) .(Deegan, 1998איש מקצוע שאינו
מאמין ביכולת ההשתנות או ההחלמה של האדם שהוא מלווה ,עלול לחסום הזדמנויות
עמדות אצל אנשי המקצוע
לחקירה עצמית או להוריד את רף התקווה .מכאן שתהליכי שינוי ָ
ישפיעו על הקשר עם המתמודד ועל התהליך שהוא עובר .תוכניות הכשרה והדרכה רבות
מבקשות להשפיע על עמדותיו של איש המקצוע באמצעות עידוד ההתבוננות על הלמידה
העצמית שהוא עובר במהלך ההשתתפות בתוכנית ההכשרה .השפעה זאת באה מתוך תקווה
שהתנסות בלמידה אישית ושינוי תאפשר העברה לעבודה עם המתמודדים שהוא מלווה.
כפי שמסכמת לירון 6,סטודנטית לריפוי בעיסוק ,המשתתפת בקבוצת הדרכת עמיתים

בדומה לאנשי המקצוע ,לפרקים גם המתמודדים מתקשים לייחס לעצמם הצלחות או לזהות
התקדמות איטית ממשית או כתלויה בהם .נראה אפוא כי היכולת לזהות הצלחה ולעשות בה
שימוש מתקיימת בצורה דומה במעגלים מקבילים  -מעגל אחד של המתמודדים ומעגל אחד
של אנשי מקצוע או של אחר משמעותי.

המתודה ִאפשרה לחקור סוגיות לא פתורות )למשל ,בתהליכי הלימוד ,במדיניות הקורסים
הניתנים בבית הספר ,בדרכי ליווי של המתמודדים ,בתחזוק ההצלחות( ולגבש עקרונות
פעולה משותפים וייחודיים .מעבר לכך ,התגלו בין המשתתפים מחוות של הוקרה ,נדיבות
במתן ידע ,עידוד וגאווה .לא אחת עוררו הסיפורים התפעמות ,התרגשות והזדהות .נושאים
עמדות של
שנלמדו היו למשל הצלחה בהטמעת הערכת מוכנוּת לשינוי; הצלחה בשינוי ָ
משתתפת לעבר שפת ההחלמה; הצלחה בתפקיד של בן משפחה )של מתמודד( בקורס קש"ת
)קידום שיתוף תקשורת  -קורס להורים ובני משפחה(; הצלחה בריכוז קורס מנהלים ועוד.

למרות המפגש הטבעי בין המתודה לבין אנשי השיקום ומוריהם  -חלקם העידו כי לוקח להם
זמן למצוא מתי ליישמה וכיצד להפעילה .ברכת הדרך להשתמש במתודה בגמישות ובהתאמה
פתחה פתח לעשות בה שימושים אחדים ,אך לא פחות מכך  -לקבל ממנה השראה ,ללמוד
על יכולותיהם לארגן מחדש את הדרך שבה הם מבינים את עשייתם ומדברים עליה" ,לשנות
חשיבה" ,וכפי שהעידה אחת המשתתפות" :אך מעל לכול נוכחתי כי הלמידה משפיעה על
זווית הראייה שלי ,על הגישה ועל השפה שאיתה אני באה .גישה זו הייתה קיימת בי  -אך
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)" (1זה הוא ,זה לא אני"

והמשתמשת במתודה של "למידה מהצלחות":

במפגשים עשינו סבב של הצלחות וכאשר סיפרתי את ההצלחה שלי המנחה וחברי הקבוצה
עזרו לי להפוך אותה לעיקרון מקצועי ,דבר שיוכל לעזור לי בעתיד להשתמש בכלי זה ביותר
ביטחון ומקצועיות .ההבניה עזרה לי להתחיל לעשות את זה גם עם מתמודדים.

ההצלחה האחרת עוסקת במעגל שבו נמצא המתמודד .במעגל זה נמצא הדייר שהמערכת
ויתרה עליו באופן בוטה מלבד אותה סטודנטית ,שראתה אותו כבעל עיסוקים ותחומי עניין.
חוויה עקבית כזו ,קטנה ככל שתהיה ,יכולה להתפתח אצל המתמודד לידי תקווה גדולה.
זוהי התחלה של מציאת משמעות מתוך פעולה ממשית ומתוך קשר של ִקרבה .בסיפור,

ההצלחה האחת היא הצלחתה של מיקי להתמיד ושלא לוותר על הדייר ,ובשפת ההחלמה
 לשמור על התקווה על אף הקושי .בדוגמה של מיקי היה אפשר לראות יישום ערכיםנוספים ,כגון התמקדות בעוצמות וביכולת לראותן בהווה .כלומר ,תחושתו של אותו אדם
היא שעולמו לעיתים כה מצומצם ,וה"אין" עלול לצבוע את החוויה כולה .במעשיה הצליחה
מיקי להראות שלמרות תחושת החוסר הם יחדיו זיהו את מה שבכל זאת קיים וחשוב ואת
מה שהוא מצליח לעשות .השיחות ביניהם מבנות את הדרכים המותאמות לו כדי שימשיך
לשמור על אותם עיסוקים היוצקים משמעות אישית ליום יום המורכב.

שפת הגוף של מיקי משתנה .היא מתחילה להזדקף ,לחייך אך בד–בבד ממלמלת" :זה הוא,
זה לא אני" .העברת ההצלחה מייחוס פנימי של איש המקצוע למתמודד עצמו מאפיינת את
העוסקים בתחום ,ואף אפשר לראות בשיוך זה כתפיסה תואמת ל"תפיסת ההחלמה" ,שהרי
התהליך הוא של האדם עצמו ,ולא של איש המקצוע .מתוך הסתכלות מנקודת המבט של
"למידה מהצלחות" היה אפשר לתת לשתי הצלחות זכות קיום בו–בזמן ,לעומת זו על חשבון
חברתה .אכן כאן שתי הצלחות משיקות:

בדומה לרבים אחרים ,נוטה מיקי לבטל מיד את ההצלחה ולהקטינה .חברותיה לקבוצת
ההדרכה מתשאלות אותה באופן מקיף לאחר שתיארה בהרחבה את השינוי של הדייר ואת
תמונת המצב לפני התערבותה ואחריה .הן מתעקשות לבדוק איתה מה היו פעולותיה באופן
ייחודי לה .מיקי נענית להן ומפרטת כיצד כל יום מחדש היא פונה לדייר באופן יזום ,מברכת
אותו בברכת בוקר טוב ומציינת את שמה .היא מתארת איך כל יום בהתמדה היא מתיישבת
לידו ומציירת איתו בחדרו ודואגת להביא לו עיתון ספורט יומי מכיוון שזיהתה שאותו הוא
מקפיד לקרוא" .את למעשה היחידה שלא ויתרת עליו" משקפות לה חברותיה לקבוצה.
הן עוזרות לה לנסח עקרונות פעולה שעוסקות ביכולתה לשים לב לעיסוקים הממשיים,
לחשיבות הקשר הלא–מילולי וליכולתה להתמיד כדי שלא לוותר עליו.

בהו6טל שלנו יש אדמ שלא תקשר עמ אפ אחד .הוא יושב במקומו הקבוע כבר
חודשימ ,אינו מגיב ,אינו יוזמ קשר ,ואני בחרתי לטפל בו .לא עשיתי משהו
מיוחד ,וזו בטח לא הצלחה ענקית  -אבל השבוע הוא חייכ אליי ואפילו זוכר
את שמי.

מיקי ,סטודנטית לריפוי בעיסוק ,עובדת בהוסטל זה כחודש ומרגישה שאינה מועילה לאיש.
היא מתארת חוויה של תסכול וחוסר אונים משום שאין לה משוב על הצלחותיה בעבודה.
בעת הדרכה קבוצתית ,שבה מתורגלת המתודה ל"למידה מהצלחות" ,מתבקשת מיקי לבחור
חוויה אחת של הצלחה קטנה ככל שתהיה .וכך היא מספרת:

על אמירה מעינ זו חוזרימ 6טודנטימ ואנשי מקצוע רבימ ,שלומדימ את המתודה,
והיא מייצגת במידה רבה את חשיבות החשיפה למעגלי הצלחה .מי שחווה את
ערכ ההכרה ואת הכוח הטמונ בחקר ההצלחה ,יוכל להעביר ביתר קלות את
ההתנ6ות גמ לאנשימ שהוא מלווה .קרנ ,למשל ,משתפת בתובנות שהיו לה
תוכ כדי החשיפה למתודה" :יצרתי מונח חדש והוא "מעגל הצלחות"  -הצלחת
המטופל בטיפול משפיעה על תחושת ההצלחה של המטפל ,ולהיפכ".

התרשים הבא מדגים את אדוות מעגלי ההשפעה בתהליכי התערבות ולמידה המשלבים
למידה מהצלחות.

תרשים מעגלי ההשפעה של למידה מהצלחות

בחלק הבא נביא סיפורים של אנשי מקצוע שהתנסו ב"למידה מהצלחות" והעבירו את
החוויה לעבודה עם המתמודדים שהם מלווים .דרך הסיפורים יומחשו אותם מעגלים
מקבילים שמתקיימים בין איש המקצוע למתמודד ,וננסה לזהות את ערכי ההחלמה בעשייה
זו .מהסתכלות בסיפורים אפשר לראות את הדמיון בין שפת ההצלחה לקיום ערכי ההחלמה
כפי שהוזכרו בתחילת הפרק.
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אפשר לראות כיצד דרך התשאול וה"למידה מהצלחות" יצרה מיקי ידע חדש על יכולותיה
וידע חדש על יכולות המתמודד אותו ליוותה דרך התבוננות על ה"יש".

אם בוחנים את כל התהליך ואת ממשקיו ,נוכל לראות כיצד מתוך ההדרכה שזימנה בפני מיקי
ללמוד מהצלחותיה אפשר היה לעודד העברה מתוך התנסותה לעבודה עם המתמודד .יכולת
ההעברה הזו אינה מובנת מאליה ונוגעת לתחושת המסוגלות ,שיש לאיש המקצוע ביכולתו
לעשות שימוש יעיל במתודה .פוירשטיין ורנד טענו שתחושת מסוגלות לקראת התנסות עם
משימה בלתי מוכּרת מחוברת לתחושה של שליטה מסוימת על המשימה )פוירשטיין ורנד,
 .(1998ככל שתחושה זו מבוססת יותר ,האדם יָ ֵעז להתנסות עוד .אנשי מקצוע רוכשים כלֵ י
התערבות המוכוונים לקדם את יכולתם לעשייה שיקומית מוכוונת החלמה .מבחן התוצאה
היא היכולת להשתמש בהם שימוש יעיל הלכה למעשה אצל המתמודד.

)" (2כדור שלג" של השימוש במתודת "למידה מהצלחות"

הסיפור הבא ממחיש את הזליגה שיש בשימוש ב"למידה מהצלחות" למעגלים העוטפים -
ממדריך למודרך )איש שיקום( ,וממנו למתמודד ,למשפחתו וחוזר חלילה.

נטלי היא עובדת שיקום ותיקה העוסקת בתחום התעסוקה הנתמכת ,שלמדה מניסיונה האישי
את הכוח בחקר ההצלחות .היא עובדת בשירות התעסוקה הנתמכת עם יוליה ,שהיא אישה
מתמודדת .יוליה למודת אכזבות משירותי השיקום לאחר שעברה מסגרות אחדות של דיור
ותעסוקה .למרות זאת היא מסכימה להגיע אל נטלי ,וזו משתפת אותה בתחושת הייאוש
ובחוסר אמונתה במערכת .היא אינה רואה סיכוי לשינוי אמיתי" :הייתי בכל המסגרות
האפשריות ואף פעם לא באמת הצליחו לעזור לי .אני חולה מאוד ואף אחד לא מבין את זה".

אחרי תהליך היכרות ביניהן והערכת עוצמות ,חולשות ותחומי עניין תעסוקתיים  -ביקשה
יוליה להשתלב בעבודה כמטפלת בקשישים ,עבודה שעשתה בעבר .יוליה משתלבת במשרה
כזו וממשיכה להיוועד עם נטלי באופן סדיר .במפגשיהן הקבועים לאורך כשלושה חודשים
היא ממשיכה לשתף בתחושות דומות של חוסר אמון ,כאילו מנבאת את האכזבה הזאת" :היה
בסדר בעבודה ,אבל זה רק בגלל שהם נורא נחמדים שם ומבינים שאני חולה".

בשיחת ההדרכה משתפת נטלי את המדריכה בעייפות שהיא חשה מסגנון התנהלות זו .היא
מתארת פער גדול בין האופן שהיא ואנשי הצוות במקום העבודה של יוליה חווים אותה,
לעומת החוויה שמביאה יוליה למפגשים ביניהן .נטלי ,שמתנסה בחקר הצלחות אישיות שלה
בתהליך ההדרכה ,מחליטה לשנות את דפוסי שיחתה עם יוליה .נטלי מבקשת ממנה לחשוב
על הצלחה אחת ,אולם מראשית השיחה על ההצלחה ועל מאפייניה ,יוליה מתבלבלת .נטלי
מבחינה כי שפת ההצלחות אינה מוכּרת ליוליה כלל" :כאילו היא מעולם לא התבקשה
להתייחס להצלחותיה ,כאילו אין לה" .היא חווה את יוליה כאדם שאינו מכיר את עצמו כלל
דרך עדשת ההצלחות ,ואף הצלחות קטנות אינן חלק מזהותה.

לאחר כמה שיחות והתכתבויות במסרונים על הצלחות "קטנות" ולמרות הקושי להתחייב
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ֲאליהן או להגדירן כהצלחות  -תרגלה יוליה רק לקרוא להן בשם "הצלחות" .אחרי כן
התבקשה לבחור באחת מהן ולבחון אותה עם נטלי .בסיפור ההצלחה שבחרה מספרת יוליה
שביקשה להיות אחראית להאכלת אחד הדיירים בבית האבות ,ושהצליחה לעשות זאת לבדה.
לתיאורה היא מוסיפה" :אבל כולם עושים את זה ,זו לא ממש הצלחה" .נטלי מבחינה כמה
בקלות היא נוטה לבטל הצלחה ולייחסה לסביבה האנושית והפיזית ומתעקשת עימה להעז
ולקרוא למעשיה "הצלחה".
כאשר נטלי עובדת עם יוליה במתודה מובנית של תשאול הצלחות הן מגלות התקדמות בין
תמונות המצב לפני האירוע ולאחריו .כך מתגלה כי לפני שפעלה היא חוותה בעיקר את
עצמה כסבילה ,נטתה לעשות רק מה שאומרים לה ,מצאה את עצמה שעות רבות ביום ללא
מעש והייתה מתוסכלת מכך .הדיירים בבית האבות ,שבו עובדת יוליה ,לא פנו אליה ,והיא
ביקשה חיזוקים ואישורים על כל תגובה לדייר .לאחר נטילת היוזמה בהאכלת הדייר ,היא
מזהה עוד דיירים שהיא יכולה לעזור בהאכלתם .היא יושבת עם המטפלים האחרים וכמוהם
גם היא עוזרת בניקיונו של הדייר ויוצרת קשר עם בני משפחתו שבאים לבקרו בארוחה.
בדומה לרבים אחרים ,על אף הנטייה הכמעט אוטומטית של יוליה להמעיט מערך השינויים
הללו ,שינויים אלו מובהקים עבורה .אך זיהוים אינו מספיק ,לפיכך המשיכו יוליה ונטלי
בפירוק הפעולות שעשתה יוליה .פעולות שהתגלו הן למשל להתבונן כיצד מטפלות אחרות
מבצעות את פעולות ההאכלה וללמוד מהן; היא תרגלה האכלה לצד המטפלות וביקשה
משובים על עשייתה; היא יזמה פנייה לאחות האחראית וביקשה להאכיל בעצמה .פירוט
ההצלחה לפעולות גם הראה כי יוליה שמרה על כל שלבי המטלה של האכלת דייר ,הרחיבה
את היוזמה לניקוי הדייר ולהבאתו למשפחתו .כשפירטה יוליה את הפעולות שעשתה ,היא
קיבלה עליהן אחריות וניכּסה אותן לעצמה.
בשלב הבא הוגדרו יחד עקרונות פעולה שהפכו להיות יעילים עבור יוליה גם במצבים אחרים
בעבודתה ,כגון תחושת ביטחון במטלה חדשה מתאפשרת לאחר שהובנה המשימה עד סופה,
תורגלה ונתקבל משוב; פנייה פעילה לאחראים מקדמת את הסיכוי להיענות בחיוב; משימות
מורכבות מתחילות ממשימות שנראות קטנות ועוד.
בסיפור זה ה"למידה מהצלחות" ִאפשרה חקירה מובנית של התהליך וביטוי מעשי לארבעת
ערכי ההחלמה העיקריים :זהות חיובית ,משמעות ,תקווה וקבלת אחריות על החיים
) .(Andresen et al., 2003יוליה מאמצת בהדרגה זהות חיובית המתגלה מתוך מעשיה.
תפקיד המטפלת על כל משמעויותיו עבורה הוא חלק מזהותה החיובית כבעלת ערך .היא
מתחילה לייחס לעבודתה משמעות  -היא עסקה בטיפול בקשישים בעבר ,ובימים אלו
עיסוק זה אף הפך להיות ממשי יותר כי סבתהּ מאוד חולה ,והיא רוצה לסייע בטיפול בה.
דרך ההתנסות שהיא רוכשת בעבודתה וההצלחות שהיא נוחלת וכעת גם מכירה בהן ,יוליה
מרגישה שהיא יכולה להעביר את המיומנות הזו גם לטיפול בסבתה .כל ההתנסויות הללו
מעוררות בה תקווה לגבי הסיכוי שאולי הפעם יהיה אחרת ,אולי היא באמת יכולה להיות
מטפלת בקשישים .אולי היא לא רק חולה ,אלא היא גם יצרנית ותורמת .בנוסף ,יוליה מקבלת
עליה אחריות ומעיזה לפנות לאחראית עליה ,זאת על אף שאין איש הדורש ממנה לעשות
כן .היא חשה בטוחה דייה ועושה את הפנייה על אף החשש שתיענה בשלילה ותתאכזב שוב.
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בעצם היוזמה יוליה קיבלה אחריות על חייה.

הסיפורים הקצרים שהובאו המחישו את תחושת השליטה המהירה שנוצרה אצל המתנסים
במתודת הלמידה מההצלחות ,הקשורה לשיטתיותה ,מצד אחד ,אך גם למשוב המהיר
שמקבל המתנסה ,מצד אחר .על זאת מתווספות העברות מוצלחות מההתנסות של אנשי
המקצוע לעבודה עם המתמודדים שחווים תהליך של הערכה מחודשת להצלחותיהם .ריבוי
נקודות חקירה של הצלחות מאפשר למתמודד למידה שונה על עצמו ,שמביאה לידע חדש
הכולל ערכי החלמה רבים.

נעמה

ל6יכומ ,עבורי "למידה מהצלחות" היא אומנמ עוד כלי בתרמיל הכלימ שלי
שאני יכולה לבחור מתי להשתמש בו ומתי שלא .בדומה לתפי6ת ההחלמה שאט
אט היא הופכת להיות שפה נעימה ונוחה ,אכ בעיקר היא מאפשרת לי הנגשה
נו6פת של תפי6ה זו ומקרבת אותה אליי ולאנשימ שאיתמ אני עובדת.

כשאני מדברת עמ עמיתיי על "למידה מהצלחות" המ משתפימ אותי תכופות
בתחושה שהמ עושימ זאת מאז ומעולמ ,ותוהימ מה החידוש .ואכנ "למידה
מהצלחות" הפכה להיות מונח עממי ,אכ זוהי אינה המתודה .במידה רבה בדומה
לשימוש במונח "החלמה" שמוּכר ואולי מוּכר מדיי ,מבלי להכיר את אופנ יישומה.
תהייה זו מחדדת אצלי את התחושה שהמתודה תואמת את רוח ההחלמה ,אכ
ִ
לעובדימ על פיה היא נותנת מענה נו6פ הבא לגשר בינ אותה רוח לעשייה.
כל העו6קימ בתחומ השיקומ ,מקבלימ את תפי6ת ההחלמה כדרישה וציפייה
מקצועית ,אכ היא כאמור הרבה מעבר לדרישה מקצועית לפי שהיא מחייבת
את העו6קימ לאורה לקבל עליהמ מערכ שלמ של ערכימ שמוגדר כאידאולוגיה
מוכוונת .אולמ אותה אידאולוגיה נחווית תדיר כמשהו נשאפ שלא תמיד ברור
כיצד ליישמה ,ובככ היא עלולה להפוכ למרוחקת ולמופשטת .במפגש עמ אנשי
מקצוע אני מוטרדת מהמחיר שהפשטה זו עלולה ליצור ואיני היחידה .אני
6בורה שאנשי מקצוע רבימ שותפימ לפער הזה בינ הרעיונ ליישומו ,ולכנ אנו
כלי עבודה יישומיימ .מושקעימ משאבימ רבימ בתהליכי למידה
מבקשימ לרכוש ֵ
ורכישה של אותמ כלימ ,אכ לא כל כלי שנרכש מצליח להיטמע ולהיות מיושמ.
בהתנ6ותי במתודת ה"למידה מהצלחות" נראה היה לי שזהו כלי שמקיימ בתוכו
כמה איזונימ שמאפשרימ את הגישור הזה ,מעבר לדמיונ הערכי והעקרוני שהוצג
במאמר .המתודה מובנית ,וככזו היא מאפשרת תחושה מ6וימת של שליטה עבור
המשתמשימ בה ,אכ בתוכ ההבניה מתאפשרת גמ גמישות.

כאשת שיקומ אני מוצאת את עצמי עובדת עמ מתודת הלמידה מההצלחות
במגוונ הקשרימ ,אשר חלקמ תוארו במאמר.

סיכום  -בנימה אישית
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כמלוות למידה בארגונימ ובקהילות וכעובדת 6וציאלית מצאתי את המפגש בינ
ה"למידה מהצלחות" לתחומ בריאות הנפש בכלל ,ול"תפי6ת ההחלמה" בפרט,
כמפגש הדדי ,חיוני ומועיל .לימוד המתודה בשדה ההחלמה התקבל באופנ טבעי
כי התיישב עמ תפי6ת עולמ מוּכרת ויישמו אותו זה מכבר מקצת הלומדימ בדרכימ
אחדות .הגמ שהמפגש התקבל בטבעיות בכיתת הלימוד ,דווקא הטמעתו היומ–
יומית והעמקתו בארגוני בריאות הנפש נתקלות בקושי רב .הקושי הוא לחדור
דרכ תפי6ות קיימות של שיח על חולי ודינמיקה של שליטה ויח6י עוצמה .אתגר
נו6פ קשור ליכולת של ה"למידה מהצלחות" לעמוד כנגד ה6טיגמות שמאמצת
החברה כלפי המתמודדימ ובני משפחותיהמ6 .טיגמות אלה מופנמות גמ בקרב
המתמודדימ ורומ6ות את דימויימ העצמי ,ככ שחלקמ מתקשימ להאמינ שיש
להמ בעלות על הצלחותיהמ .מקומה של המתודה בשדה כוחני זה מעניק לה
הזדמנות להפוכ למתודה ביקורתית שבשותפות הלמידה שהיא יוצרת ובגילוייה
 שוברת מבני עוצמה איתנימ בינ מטפל למטופל ,בינ ה"נורמלי" ל"אחר" ,בינהידע המקצועי לידע ההתנ6ותי.
אפ שמאמר זה ע6ק בתרומת ה"למידה מהצלחות" להחלמה ,אציינ כי גמ
המתודה נתרמת רבות מהמפגש עמ עולמ ההחלמה .מפגש זה נותנ לה תוקפ
ועושר רב ומגלה את היכולת הגלומה בה .השימוש ההולכ וגדל ב"למידה
מהצלחות" מגַ וונ גיוונ יצירתי את דרכי השימוש בה ,כאילו הוא מתווה לה
זרועות חדשות הנשלחות למקומות חדשימ .לדוגמה ,נעשימ שימושימ במתודה
כדי לחזק מתמודד על פ 6הייצור הנאבק על התמדה בתע6וקה; באמצעות
שמיעת 6בב 6יפורי הצלחה בעת למידת עמיתימ בישיבת צוות שיקומ; על מנת
להוכיח את התקדמות המתמודד בוועדת המעקב של 6ל שיקומ; כדי להדריכ את
המטפל שחש ייאוש ואינ מוצא; בשביל לחקור תוכנית חדשה פורצת דרכ ועוד.
התנ6ויות אלה מאתגרות את המתודה :האמ ביכולתה לשנות את השיח החברתי?
להשפיע על הדימוי העצמי? האמ היא יכולה להפוכ אירוע יומ–יומי ללמידה
ממשית? האמ אפשר לחזור על עקרונות הפעולה שזוהו בה?
ה"למידה מהצלחות" היא מתודה נרטיבית המוכיחה את כוחו של ה6יפור .ככזו
היא מבקשת לשמוע 6יפורימ תוכ שהיא משרטטת להמ ראשי פרקימ  -מה
קרה לפני האירוע ,ומה הושג אחריו? מה היו המחירימ? אילו פעולות נעשו?
היכנ התרחשו נקודות המפנה? ומה נותר לא פתור למרות ההצלחה? וכשמ6פרי
ה6יפורימ מ6פרימ על חייהמ ועל עבודתמ ,לפתע 6יפורמ הופכ לעלילה מרתקת,
ל6פר לימוד או ליומנ אישי שאליו ירצו לשוב .במפגש עמ עולמ ההחלמה ראיתי
כיצד ההיבטימ הנרטיביימ של המתודה מתחברימ יפה ותורמימ בהיותמ מזמינימ
את האדמ ל6פר את 6יפורו שנמצא בבעלותו והופכ להיות בר–למידה.
במהלכ השנימ שבהנ אנו מפתחימ קשר זה פגשתי מתמודדימ ,בני משפחה ,עובדי
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שיקומ ועובדימ בכירימ ממשרד הבריאות ,וזכיתי להתרגש איתמ .התרגשות
מ6פרי ה6יפורימ לגלות מתוכ עצממ
זו נחרטה בזיכרוני בעיקר כשהצליחו ַ
)ובאמצעות מי שתשאל אותמ( את כוחותיהמ לשנות את המובנ מאליו ולהיתמר
מעליו ,וכאשר נוכחו עד כמה 6יפורמ הוא השראה לאחרימ .חלק מ6יפורי
ההצלחה ששמענו הפעימו אותנו עד מאוד  -דווקא כי המ הפנו את האצבע
אל אנשי השיקומ ולא רק אל המתמודדימ .המ ִאפשרו לנו להתוודע לפעולות
מפתיעות ואנושיות ,ולא אחת לפעולות ש"איננ ב6פר הלימוד"  -שדווקא שמ
נולדה ההצלחה .מקומות מרגשימ אחרימ היו כאשר שמענו על אימוצ המתודה
לחיי היומ–יומ של אנשי המקצוע כחלק מתפי6ת עולמ אופטימית יותר ושימוש
בה באינטראקציות אישיות  -במשפחה ,ביח6י חברות ובעבודה.

עבורי המפגש עמ עולמ ההחלמה בפנ הארגוני ,הטיפולי וההדרכתי מ6מל תקווה
ומ6מנ דרכ אל המקומות האחרימ שעוד ראוי כי מתודת ה"למידה מהצלחות"
תגיע אליהמ.

ארנה

במהלך פרק זה הדגשנו את קווי הדמיון בין "תפיסת ההחלמה" למתודת ה"למידה מהצלחות".
מצאנו קווי דמיון רבים של ערכים ,עקרונות ,פרקטיקה ,תוצרים ואף קשיים .בהמשך הדגמנו
כיצד שימוש במתודה בשדה ההדרכה מקדם את תהליכי ההחלמה באופן עקיף וישיר.
ראינו כי שימוש במתודת "למידה מהצלחות" הופך לפרקטיקה ישירה של ליווי וטיפול.
השאלות שהמתודה מציעה ורוחה החיובית אינן זרות לשפת ההחלמה ,אלא משלימות אותה
בכלים מעשיים ,בגיבוי תאורטי ,בניסיון נצבר ובתפיסת עולם .באופן זה מצטרפת ה"למידה
מהצלחות" לכלים נוספים שהומצאו והותאמו למימוש "תפיסת ההחלמה".

בהצלחה!
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ולהטמיע את מלווה הלמידה
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בשיקום בבריאות הנפש
מקס לכמן
 תמיד עסקתי,השילוב בין העשייה והלמידה מעולם לא היו עבורי פעילויות נפרדות זו מזו
. וגם בהכשרה ובהדרכה, במחקר, בהוראה, גם בפיתוח שירותים,גם במתן עזרה באופן ישיר
.העשייה תרמה ללמידה והלמידה לעשייה
.הקשר בין הפרקטיקה והלמידה יעמוד במרכז המאמר
. למדתי והושפעתי רבות מהחשיבות של המודל הרפלקטיבי של פרופסור דונלד שון,בעבר
 איזה סוגי ידע נחוץ לאנשים העוסקים: שון עסק בשאלה החשובה.(Schon, 1983, 1987)
, באמצעות המושג."Reflection in Action"  הוא המציא את המושג.במקצועות יישומים
 עבודה סוציאלית וריפוי בעיסוק, סיעוד,הוא קידם המודל הרפלקטיבי שיושם רבות בחינוך
 קיימת ספרות ענפה העוסקת ברלוונטיות של המודל בהקשר להכשרה ולפרקטיקה.ואחרים
.במקצועות רווחה
 המודל הרפלקטיבי עזר לו לפתח את תאורית,יונה רוזנפלד התחבר ועבד עם דונלד שון
.(2017 ,הלמידה מהצלחות )רוזנפלד
שנים רבות לפני שהפכנו לחברים זכיתי להיות מודרך של יונה רוזנפלד שלימד אז בבית
. באוניברסיטה העברית,הספר לעבודה סוציאלית ע"ש ברוואלד
"היום יש גם אנשים אחרים שעוסקים במושגים אלה אנשים שמדברים על ה"ידע מן החיים
(2018 , שמר ואחרים,Krumer–Nevo, 2000 ) ,"לעומת ה"ידע האקדמי
המודל הרפלקיבי מבוסס על כך שסיטואציות התערבותיות ופעילויות מקצועיות רבות
:מתרחשות כשהן מאופייניות בשלושה אלמנטיים מרכזיים
 המרכיבים הייחודיים חשובים יותר מההכללות– הפרט חשוב מהכלל.1
347

Alliance for the Mentally Ill, 9(1), 19–21.

Edmondson, A. C. (2011). Strategies of learning from failure. Find all citations in this journal
(default).
Or filter your current search

Harvard Business Review, 89(4), 48–55.

Meehan, T., King J., Jacqueline, D., & Robinson, T. (2008). Recovery–based practice: Do we
know what we mean or mean what we know? The Australian and New Zealand Journal of
Psychiatrists, 42, 177–182.

Park, M., Zafran, H., Stewart, J., Salsberg, J., Ells, S., Rouleau,S., Estein,O., & Valente,T
(2014). Transforming mental health services: a participatory mixed methods study to
promote and evaluate the implementation of recovery–oriented services. Implementation
Science, 9. 119 1–11.

Ramon, S., & Ruskin, A. (2016). Learning from Success: Conceptual Introduction.

Learning from success: The Pavilion Annuals. Parental Mental Health and Child Welfare
Work, 1. 91–96.

Roberts, G., & Wolfson, P. (2004). The rediscovery of recovery: Open to all. Advances in
Psychiatric Treatment, 10(1), 37–48.

Ryan, P., Ramon, S., & Greacen ,T. (eds.). (2012). Empowerment, lifelong learning
and recovery in mental health: towards a new paradigm. Palgrave Macmillan,
Basingstoke. Salzer, M. S., & Baron, R. C. (2014). Who is john? Community integration
as a paradigm for transformative change in community mental health. In G. Nelson, B.
Kloos, & J. Ornelas (Eds.), Community psychology and community mental health: Towards
transformative change. New York: Oxford University Press.

Slade, M. (2009). Personal recovery and mental illness: A guide for mental health
professionals. MA: Cambridge University Press

Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey Bas.

Slade, M., Amering, M., Farkas, M., Hamilton, B., O'hagan, M., Panther, G., Perkins, R.,
Shepherd, G., Tse, S., Whhtley, R. (2014). Uses and abuses of recovery: implementing
recovery–oriented practices in mental health systems. World Psychiatry,13, 12–20.

Tondora, J.; Mathai, C.; Grieder, D.; & Davidson, L.: Person–centered planning. In Nemec,
P. & Furlong–Norman, K. (Eds.), Best practices in psychiatric rehabilitation (2nd edition).
McLean, VA: Psychiatric Rehabilitation Association, 2014, pp. 65–80.

346

 .2קיימת הרבה "אי ודאות" וחוסר שליטה )ניבוי חלש על התוצאות הצפויות וסיבותיו(
 .3המצבים בהם מתחוללים תהליכי השינוי הם לרוב לא יציבים

למידה מהעשייה ,או רפלקציה תוך כדי פעילות דורשות התנהגויות ,תפיסות או תכונות
)שיש צורך לפתח (....אצל איש המקצוע כמו:

 .1יכולת ונכונות להקשבה מתוך עמדה של סקרנות
 .2עמדה של כבוד לאדם והסיפור שלו
 .3פתיחות ,מוכנות ויכולת למידה על העולם באמצעות האחרים
 .4יכולת יצירת קשר עם אדם זר
 .5התיחסות והבנה של תרבויות שונות
 .6גמישות
 .7מחויבות ,אמינות ואחריות
 .8יכולת לעבוד במצבים של אי ידיעה
 .9ערכים כמו :האמונה שלכל אדם יכולת להשתנות ,חשיבות שיתוף האדם בתהליך
קבלת החלטות ,הזכות להיכשל.
הרבה מזמני אני משקיע במתן הכשרות והדרכות מקצועיות .מדי שנה אני מעביר הרצאות,
קורסים ,סדנאות ומתן ייעוץ .יחד עם זאת ,תמיד יש בי ההרגשה שאני לא יודע מספיק,
שהידע שרכשתי לאורך השנים לא מספק ולא מקנה לי כלים בהתמודדות עם המצבים
והשאלות העומדות לפניי .לא פעם אני שואל את עצמי מה היא בעצם המומחיות שלי.
)".("expertise

האם היכולת שלי ,המומחיות שלי היא בשליטה על מיומנויות התערבותייות? בידע שיש לי
על תיאוריות ומודלים? בניסיון שרכשתי במהלך השנים בהקמת שירותים חדשים?

מפתיע ,אני מניח ,לשמוע זאת ממני ,במיוחד עבור אלה שמכירים אותי ויודעים כמה אני
משקיע בקריאה ומעודכן בידע שבתחום .תמיד חשבתי שקיים פער משמעותי בין המציאויות
בהן אנחנו נדרשים לפעול ,בפרקטיקה ,והידע הקיים על מצבים אלו .לעיתים יש הרגשה
שהידע שרכשתי ואני רוכש כל הזמן לא עוזר מספיק ולעיתים אפילו מפריע .המצבים בהם
אני מוצא את עצמי בשדה והתיאורים שהמודרכים מציגים לי במהלך המפגשים ההדרכתיים,
יש בהם תמיד משהו לא מוכר ,חדש ולעיתים מפתיע.

יש לעשות קשר בין המפתיע לחוסר האונים ,תחושות של הפתעה ולא מוכרות לעיתים
קרובות מובילות לחוסר אונים ולתחושה של אי ידיעה .ופעמים רבות מחוסר האונים ,אנחנו
הופכים לממציאים .נוצרת כאן שותפות אמיתית .למידה ביחד .אני לא המומחה "הסופר",
אני השותף והמלווה למידה )חווית הכוונה וההדדיות בגישת התיווך על פי פוירשטיין
) Feuerstein,. Rand, Hoffman, & Miller, (1980והדס לידור )הדס לידור נ ,וייס פ,
 ,2007והדס לידור .(2012 ,כמו שגם רוברט פרנץ ופיטר סימפסון בשנת  1999כתבו על כך
שעבודתינו הטובה ביותר מתרחשת כאשר איננו יודעים את אשר אנו עושים.
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המפגש ההדרכתי )או הכוונה למפגש התערבותי /טיפולי  /שיקומי בכלל( מבחינה זו לא יכול
להיות מבוסס על הכוח הנובע מן הידע התיאורטי .אלה שיודעים ואלה שלא יודעים .במפגש
הזה אני מוצא את המומחיות שלי .במפגש הזה שבו אנחנו משפיעים אחד על השני ,לומדים
ביחד ומתמודדים עם הלא ידוע ,יוצרים יחסים טרנסאקציונים .היום הגעתי למסקנה הברורה
שעדיף לדעת ללמוד מלדעת לדעת .יכולת הלמידה שלנו היא מומחיות חשובה .זאת יכולת
שניתן לפתח ,זה נכס אנושי אמיתי .יש בו את האמונה באחר ,יש בו את האמונה שתמיד
אפשר ללמוד )פוירשטיין ועמיתיו.(2006 ,1980 ,
מומחיות חשובה נוספת היא היכולת להתחבר עם האחר ,להכיר ,להקשיב ,להבין את עמדתו,
לקיים מפגש שיוצר תמיכה הדדית ,מפגש המאפשר ללמוד מהצלחות ומכישלונות .במפגש
כזה יש צורך בנדיבות ,ביכולת ובמוכנות לתת ולקבל )רוזנפלד.(2017 ,
יש לנו ,לכולנו שעוסקים בעשייה בשנים האחרונות ,הרבה מזל בהיותנו שותפים לתקופה
מרתקת ,תקופה בה מתרחשים שינויים רבים בתחום בריאות הנפש ,היחס לאדם עם המגבלה
הנפשית ומשפחתו ובכלל .אנחנו מוקפים במהלכים אנושיים שלעיתים קורים בדיסוננס
עם הרעשים שבעולם שבסביבותינו ולמרות זאת הם מתרחשים בעשרים השנים האחרונות,
הקונטקסט המקצועי השתנה מאוד ומשתנה עדיין .העשייה הרבה מובילה לאתגרים חדשים.
כל הזמן אנחנו מתמודדים עם מצבים שלא היו מוכרים לנו קודם לכן.
הקצב והעומס מפתיעים ,השינויים לעיתים שוחקים ומעייפים .התנאים עדיין קשים .אין די
נדיבות ,הערכה הדדית ותמיכה ,אך יש עשייה.
תחום השיקום בבריאות הנפש בעשרים השנים האחרונות השתנה מקצה לקצה .השינוי לא
קרה על בסיס ידע תיאורטי חדש .העשייה היא זו שמובילה ומפתיעה .העשייה מבוססת על
ערכים חדשים ,על שינוי בעמדות כלפי האוכלוסייה ,על מפגשים עם האנשים ועל מהות
אופי ההתמודדות .עבור המשתקמים וגם המשפחות.
היום ברור יותר שתוצאות ההתמודדות עם הפרעה פסיכיאטרית חמורה אינן נובעות
מהמחלה בלבד ,פעמים רבות הן תוצר של מוגבלות החברה והתנהלותה .חוסר ההזדמנויות,
דלות המשאבים ,האפליה והסטיגמות הם אלה שפעמים רבות גורמים לאנשים המתמודדים
עם מוגבלות פסיכיאטרית להיות תקועים ,ולא לדעת איך לבנות את המשך החיים באופן
משמעותי להם.
חזון ההחלמה המבוסס על מספר עקרונות )לכמן:(2007 ,
 .1אנשים עם מוגבלויות פסיכיאטריות יכולים להשתפר ולקבל על עצמם תפקידים
חברתיים כמו כל אדם אחר
 .2אנשים עם מוגבלויות פסיכיאטריות צריכים ויכולים להוביל את חייהם לכיוון מטרות
אישיות שהם בחרו
 .3קיימות דרכים רבות ושונות להחלים ולהשתייך לקהילה מחדש אחרי קבלת אבחון
של מחלה פסיכיאטרית חמורה
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ערכים ועקרונות אלה שינו באופן הדרגתי את עמדות החברה ויצרו ,בין היתר ,את "חוק
שיקום נכה הנפש בקהילה  ."2000חוק שאיפשר עשייה ,ששינתה ומשנה את נוף ההתמודדות,
חוק ששיפר את יכולות ההשתנות .גם כאן ,העשייה והערכים הם המובילים את השינוי ולא
הידע אקדמי )חוק שיקום נכה הנפש בקהילה .(2000

זאת סיטואציה לא שגרתית ,קודם כל עושים ואחר כך....עושים...ושוב עושים....

ואז נשאלת השאלה איפה הלמידה? האם הייתה למידה? האם העשייה שינתה את הידע
שאנשי המקצוע מתבססים ולומדים אותו באקדמיה? האם הייתה למידה שחצתה את גבולות
השיקום ונפגשת עם תחום הטיפול? אני לא יודע ,אני בספק .אך ברור שלמרות השינויים
וההתפתחויות אין עדיין למידה מספיקה.

באפריל בשנת  2008השתתפתי בכנוס בבוסטון שעסק בנושא חזון ההחלמה ,כנוס בינלאומי.
בכנוס שמעתי שבמקומות רבים משקיעים  10%מהתקציבים המיועדים לשיקום להכשרות
וללמידה .שאלתי אותם אם הם לא עומדים בפני ביקורת קשה על הסכומים הללו .כמה
שירותים אפשר היה לבנות עם הכסף הזה? הייתם צריכים לראות את המבטים של המשתתפים:
"ללא למידה אין שירותים" הם ענו חד משמעית .גם אנחנו האמנו בכך מתחילת דרכינו ,ועם
מעט תקציבים האמנו שבבסיס העשייה צריכה להיות הלמידה ומזה מספר שנים שגם בארץ
אנחנו מנסים לאמץ גישה זו שלמידה היא חלק מהתרבות הארגונית שלנו ולראיה הקמת בית
הספר הארצי לשיקום ,שילוב והחלמה )הדס לידור ,לכמן בוני (2007

חזון ההחלמה המבוסס על ערכים ועמדות לא הצליח לשנות את העובדות הקשות של נתוני
השילוב הקהילתי .רוב אוכלוסיית המתמודדים בעולם חיים עדיין בהדרה חברתית.

גם אצלנו ,כמו בארצות מערביות אחרות ,השירותים השיקומיים הצליחו להוציא אנשים שהיו
בשהות ארוכה ובלתי מוסברת בבתי חולים פסיכיאטריים .יחד עם זאת עדיין לא הצלחנו
באופן משמעותי לשנות ,להרחיב ולשפר את השילוב הקהילתי .עדיין רוב המשתקמים חיים
על סף העוני ,חיים בהדרה גיאוגרפית ,לא עובדים ,לא מצליחים להיות מעורבים מספיק
בתפקידים חברתיים נורמטיביים ובעיקר לא מרגישים מספיק שהם מנווטים את חייהם מתוך
בחירה )רוברטס ואחרים.(2008 ,

רק לאחרונה החלו מדברים לא רק על החזון ,אלא גם על הפרקטיקה של ההחלמה ובשנים
האחרונות גם על הפרקטיקה של השילוב .פרקטיקת ההחלמה מבוססת על למידה והכשרה
רבה עבור העוסקים בה וזאת כדי שאפשר יהיה לשנות אותה .ואם נחזור לעקרונות ההחלמה,
ההבנה הבסיסית הראשונה הייתה שאי אפשר לבנות את חזון ההחלמה רק על שירותים.
האנשים המתמודדים הם אלה שצריכים להיות במרכז .אנחנו חייבים להתמודד עם המצב
הבלתי נסבל שאנשים רבים משתמשים בשירותים שיקומיים וטיפוליים בלי שהם מבקשים,
או בוחרים בהם למטרות האישיות שלהם.

יחד עם זאת אנחנו רואים אנשים שמגדירים )אולי שמצליחים להגדיר(לעצמם מטרות אישיות
ומקדמים אותן .זאת אחת הסוגיות שלדעתי חייבת להיות בכל מפגש הדרכתי כיום .איך
מטרות אישיות אלו קשורות לשירותים ולעזרה המקצועית והלא מקצועית שהם מקבלים.
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ואם המטרות שלהם לא מחוברות לשירותים הקיימים איך יוצרים להם מסגרות מותאמות
)תקצוב אישי למשל(.
האם אנחנו מבינים ומאמינים שיש למשתקמים מטרות אישיות כמו שלנו יש? להקים
משפחה ,ללמוד ,לתכנן חופשה ,להכיר חברים ,וכו ...ואיך נגיע למטרות אלו? איך נאפשר
אותן?
יש חשיבות רבה ללוות את הלמידה בנושא זה .יש ללמוד איך להקשיב לאדם ,איך להכיר
אותו .מהן החלומות והשאיפות שלו .יש להיזהר מלחסום כל הקשבה עם השאלה :מה
היכולות? או מה החולשות?
פעמים רבות אנו חווים לכאורה חוסר מוטיבציה אצל האדם ,אך חוסר מוטיבציה היא תוצאה
ולא סיבה לאי עשייה .חוסר מוטיבציה נובע מהעובדה שהאדם הפנים מתגובות שונות
מהסובבים אותו את התחושה שהוא ללא יכולת ,שאין לו זכויות כמו לשאר בני האדם ,בין
היתר המטפלים /משקמים )פוירשטיין (2006 ,ומכאן שהאדם רק מחכה להיות "מגולגל" או
"מובל" לפי הצרכים של מערך השירותים.
בהרבה מפגשים הדרכתיים ,אני אומר למודרכים :תשאלו אותו! תקיימו שיחה בגובה
העיניים .רבים מאנשי השיקום עדיין לא מאמינים ביכולת ובזכותם של המשתקמים להגדיר
את מטרותיהם האישיות ,רבים לא מאמינים שניתן לשוחח איתם על הנושא.
לשם כך נדרשת הכשרה ולמידה רבים .הצוות חייב להאמין ביכולת האדם לבחור ולהשתנות
בהתאם לבחירותיו )רוברטס .(2008 ,מעבר לאמונה שניתן לעשות זאת יש להכיר וללמוד
את המיומנות שנדרשות לשם כך ובעיקר להכיר ולהתחבר עם האנשים .קיימות דרכי למידה
שונות המקנות מיומנויות אלו ,אני מאמין בעיקר בהדרכה  .in vivoלהיפגש עם המודרך,
להפכו לדמות שניתן ללמוד ממנה.
איך עושים זאת?
• לצאת מהקליניקות.
• להתעניין בסיפורים ,בעבר ובהווה של המשתקמים.
• להקשיב לסיפורים תוך מתן כבוד לסדר הגשתם ,משמעותם ולערכים שמובילים
אותם
• ככל שזה יקרה יותר ,תשמעו בהדרכות פחות את הרגשת הבדידות בעשייה השיקומית
והצורך להיות כל הזמן בישיבות יפחת.
• בנושאים הללו יש להשקיע הרבה ,לפתח כלים ,לפתח מחדש את הרצון למפגש
אמיתי ,את הכלים לבניית מוטיבציה לפעילות מכוונת ,לחדש בניית העתיד.
• וכל זאת לא כפי שאנשי המקצוע היו רוצים ,אלא על פי הרצון החופשי ,הבחירות של
המתמודדים.
במאמץ הזה מושקעים הרבה משאבים היום בשיקום בבריאות הנפש .לא די בפיתוח שירותים
שלא תמיד מחוברים לאנשים ,אלא בבניית תקשורת אמיתית כדי לעזור למתמודדים לקדם
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את עצמם באמצעות שירותים ,עזרה מקצועית וחיבור למשאבי הקהילה.

בתפיסה וגישה זו הידע והמומחיות של המתמודדים שרוצים להפוך לנותני שירות הוא
מרכזי .אצלם נמצאים ידע ומיומנויות שלא תמיד קיימים אצל אנשי המקצוע .רק בשנים
האחרונות מתחילים להבין ש"צרכנים כנותני שירות" הוא לא רק הזדמנות להחזיר משתקמים
לתעסוקה ,לפעילות משמעותית .זה נכון חלקית ,אך נוסף לכך ואולי בעיקר אנחנו צריכים
אותם כצוות "מומחים" בשירותים על מנת לעזור לנו לחדש את הקשר ואת התקווה אצל
מקבלי השירותים .להחזיר להם את היכולת לנווט את השיקום וההחלמה שלהם רק היום
מתחילים לשלב צרכנים כמומחים בעבודה בבית החולים הפסיכיאטרי ,באוניברסיטה) .לכמן
ואחרים.(2018 ,

בחזוני אני רואה קבוצת הדיון על ההדרכה בהקשר של "צרכנים כנותני שיקום" שתדבר
לא רק על הסוגיות בהדרכה של אותם צרכנים ,אלא גם על הצורך של אנשי צוות ואקדמיה
שונים לקבל הדרכה מצרכנים נותני שיקום.

באפריל  2008כפי שציינתי קודם ,השתתפתי בכנוס גדול בבוסטון ,הנושא של הכנס היה
"מחידושים לפרקטיקה –האתגר וההבטחה בהשגת החלמה לכולם" )From Innovations
.(to Practice - The promise and Challenge of achieving recovery for all
בכנוס שמעתי את ההרצאתו המאוד אישית של ביל אנטוני הנחשב לאחד מאבות השיקום
המודרני ובעל זכויות רבות בפיתוח החזון והפרקטיקה של ההחלמה בבריאות הנפש.

הרצאה שאולי חלקכם ראיתם בכנוס שהיה לפני שבוע בחלוקת תעודות של בית הספר
הארצי לשיקום ,שילוב והחלמה בבריאות הנפש .כותרת הרצאתו של אנטוני הייתה " :שיקום
פסיכיאטרי ,הבחירה בנתיב הפחות מוכר" .כך מאפיין אנטוני את המסע האישי שלו בתחום.

הוא מתאר מזווית אישית את הטרנספורמציה בתחום .את המצב הבלתי נסבל שהיה עבור
אנשים עם מוגבלויות פסיכיאטריות בארצות הברית לפני  50שנה לערך .האפליה הגדולה
באמצעים שהיו נגישים עבורם לעומת אנשים עם מוגבלויות פיזיות וחוסר האונים של אנשי
המקצוע וקובעי המדיניות בניסיון לשנות מציאות זו.

אנטוני מדבר על הצורך לבחור או ללכת בשיקום פסיכיאטרי בדרכים הלא מוכרות .הוא
מדבר על ה"בורות" על הכבישים הלא מוכרים שכל הזמן דואגים לגרום בהם להיווצרות של
בורות שלעיתים קרובות נובעים מהידע המוכר של המודלים הרפואי והפסיכו–חברתי .הוא
מתאר את הקושי והמחיר בלקחת דרכים פחות מוכרות ולנסוע בהן באופן בטוח .הוא מספר
על ההתנסות האישית שלו עם המחלה שלו.

אנשי השיקום בבריאות הנפש ,הבינו שיש צורך ליצור עשייה ולבסס אותה מתוך מסגרת
חשיבתית אחרת ,כך שניתן יהיה לבצע שינוי אמיתי .חזון ההחלמה במידה רבה איפשר את
הסטייה מהחשיבה המקובלת .חזון ההחלמה היה ועדיין נמצא בנתיב הפחות מוכר.

לקחת את הנתיב הפחות מוכר ,בעיני ,הוא הנושא המרכזי שצריך להיות במפגשים
ההדרכתיים.
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עדיין כל הזמן מנסים ללכת ,לחשוב ולעשות בדרך המוכרת והבטוחה .הכוחניות והאינטרסים
של הידע שלא מן החיים הם עדיין בשליטה או דומיננטיים ....אנשי השיקום בארץ פועלים
באומץ רב בשנים האחרונים ויוצרים מציאות חדשה .חלקם משלמים עוד היום על היותם
נוסעים בדרכים האלו ,הפחות מוכרות.
ברצוני לסיים את הרצאתי מסיפור ששמעתי מאדם יקר לי בהקשר להרצאה זו:
רוקן את כוסך
פרופסור באוניברסיטה הלך לבקר זן מאסטר ידוע .בעוד המאסטר מגיש תה בשתיקה,
הפרופסור דיבר על זן .המאסטר מזג לכוסו של האורח עד שפתה ,ואז המשיך למזוג .הפרופסור
הביט בכוס העולה על גדותיה עד שלא יכול היה לשלוט בעצמו יותר" .הכוס מלאה!!! לא
יכנס יותר תה!" פלט הפרופסור כמגלה סוד" .אתה כמו הכוס הזו ",ענה המאסטר" ,לא אוכל
ללמד אותך זן אלא אם תרוקן את כוסך".
אני מרגיש שבמהלך עבודתי ,שתיתי הרבה תה כדי לרוקן את הכוס.
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רחל קליין אלעזרי ,רון שור ,נעמי הדס לידור

דינמיקה מול אפקטיביות ,ניתוח פרוטוקולים ותוצריהם

קורס ֶק ֶש"ת )קידום ,שיתוף ותקשורת(
בדרך קוגניטיבית

מבוא

תוכנית קורס ֶק ֶש"ת מתבססת על גישת ההתערבות הקוגניטיבית–דינמית )Dynamic)(DCI
 ,Cognitive Interventionשפיתחו הדס לידור ועמיתיה )Hadas Lidor, 1999, Hadas
(Lidor, Katz, Tyano & Weizman, 2001, Hadas Lidor, Kozulin & Weiss, 2011
בשילוב עם :תאוריית ההשתנות הקוגניטיבית–מבנית ,ההתנסות בלמידה מתווכת מבית
מדרשו של פוירשטיין ) (2001 ,1998ותפיסת ההחלמה שמציינת את חשיבות האדם במרכז
ואת הסביבה כגורם מרכזי המאפשר שינוי ).(Anthony, 1993, Deegan,. 1995

קורס ֶק ֶש"ת )קידום ,שיתוף ותקשורת( הוא קורס דידקטי ואקדמי שנלמד במסגרות אקדמיות
אחדות .הקורס נועד להכשיר הורים ובני משפחה לתקשורת ולהתמודדות טובה יותר עם בן
המשפחה עם המחלה הפסיכיאטרית ,עם המשפחה הנרחבת ,עם שירותי הטיפול ,עם החינוך
ועם השיקום בקהילה .מ– 2002ועד היום הכשיר הקורס יותר מ– 600הורים ובני משפחה ברחבי
הארץ.

קהל היעד של קורס ֶק ֶש"ת הוא הורים ובני משפחה של אנשים ,המתמודדים עם מחלה
פסיכיאטרית ,ומטרתו העיקרית היא  -ללמד את המשפחה דרכי תקשורת והשתנות עצמית
כדי להתמודד טוב יותר עם מצבי חיים מורכבים )שור .(2009 ,בקורס  15מפגשים ,כל אחד
של  3שעות אקדמיות .מנחי הקורס הם אנשי מקצוע והורים שהוכשרו לכך בהכשרה ייעודית.
הקורס מלווה בכתיבת פרוטוקולים מלאים בכל הפגישות .המשתתפים רוכשים את עקרונות
הגישה הקוגניטיבית–דינמית ואת עקרונות התיווך ,ובו–בזמן מתנסים בהם הלכה למעשה
בניתוח אירועי יום–יום מחייהם; במהלך הקורס הופך בן המשפחה להורה מתווך .תוכנית
הלימוד מתמקדת בנושאים אלה :קוגניציה ותקשורת קוגניטיבית המאפשרת למידה; שינוי
קוגניטיבי; עקרונות ההחלמה; מרכיבי התמיכה והעזרה ההדדית; תחושות של שינוי והגברת
תחושת המסוגלות; תקווה והעצמה; ומעבר ליישום הנלמד בחיי המשתתפים .התוכנית
מיועדת להקנות להורים ולבני משפחה אחרים יכולת להגיב ולהתנהל באופן קוגניטיבי יעיל,
נשלט ומובנה במעגלי החיים  -במשפחה ,בקהילה ומול שירותי הרווחה  -כדי לחולל את
השינוי הרצוי )רדליך.(Redlich, Hadas–Lidor, Weiss, & Amirav, 2009 ;2007 ,

מחקר זה עסק בתהליכים או במרכיבים המבטאים את השינוי החל בתפיסת עולמם,
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ברגשותיהם ובהתנהגותם של משתתפי הקורס כדי לעמוד על השינויים שחווים המשתתפים
במהלך קורס ֶק ֶש"ת ובעקבותיו דרך ביטויים בשפה ,בתפיסת העולם ,ברגש ובהתנהגות
באמצעות ניתוח עומק איכותני.

סקירת ִספרות
חשיבות המשפחה בתהליכי השיקום וההחלמה של האדם המתמודד עם מחלה פסיכיאטרית
בחמישים השנים האחרונות חל מהפך בתפיסת מחלות הנפש .לשעבר היה מקובל לחשוב
שמחלות נפש הן חשׂוכות מרפא ומדרדרות את האדם למצב של חוסר תפקוד חברתי,
קוגניטיבי ותעסוקתי )Hegarty, Baldessarini, Yohen, Waternaux & Oepen,
 .(1994לעומת זאת ,מחקרים רבים מהשנים האחרונות מראים שלמעלה ממחצית האנשים
מחלימים ומצליחים לנהל חיים פעילים ובעלי משמעות .את זאת אפשר לזקוף לזכות מגוון
גורמים ,ואלה עיקרם :טיפולים פרמקולוגיים ,קוגניטיביים ופסיכו–חינוכיים ,העברת הטיפול
בחולים מאשפוז לטיפול בקהילה ,שילובם במקומות עבודה מגוונים ,התערבויות משפחתיות
ותמיכה של נותני שירות )צין ;2008 ,שטרוך ,שרשבסקי ,נאון ופישמןDavidson, ;2011 ,
.(Deegan, 1995; Thornicroft, Tansella, & Law, 2008 & Strauss, 1995
לפנים היה מקובל לראות בבני משפחתם של המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית את הגורם
ָ
האחראי להתפרצות המחלה ,והתפיסה הייתה שיש להרחיק את האדם מבני משפחתו .קיים
גם מרכיב של האשמת החולים :כמעט מחצית מהמשיבים במחקר שנעשה בישראל ב–2009
סבורים כי החולים יהיו "פחות חולים" אם לא "יחשבו מחשבות רעות" .ייחוס אחריות לחולים
עלול לגרור לתגובות של כעס כלפיהם ולהימנעות מהושטת עזרה .עוד עולה כי האשמה זו
מופנית תכופות גם כלפי הוריהם ,מה שעלול לתרום לרגשות אשם בקרב ההורים עצמם ואף
להתרחקותם מרשת התמיכה החברתית )שטרוך ,שרשבסקי ,נאון ,דניאל ופישמן.(2009 ,
בשנות השבעים של המאה העשרים נתגלה כי אנשים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית
המתגוררים בקרב בני המשפחה ,שהביעו רגשות יתר וביקורת או נהגו כלפיהם בצורה מגוננת
יתר על המידה ,נטו יותר לאשפוזים חוזרים .נוסף על כך ,מראיונות עם בני המשפחה עלה כי
שינויים במערכת המשפחתית בעקבות המחלה עלולים לפגוע בלכידות המשפחה ולהקשות
המדדים להערכת
עוד יותר על ההתמודדות עם המחלה ) .(Vaughn & Leff, 1976אחד ַ
הצלחת הטיפול בנפגעי נפש הוא  ,expressed emotions - EEאו "רגשות מובעים";
) .(Hooley,1985לף ושות' ) (Vaughn & Leff, 1976קבעו שליחסים בין פגוע הנפש
והסביבה )מטפלים או בני משפחה( נודעת השפעה על תהליך המחלה וההחלמה .משפחה
בעלת ריבוי רגשות משפיעה על התסמינים השליליים והחיוביים של המחלה ,על בידוד ,על
נסיגה בתפקוד ועל ריבוי אשפוזים )שפלר והרסקו–לוי.(2006 ,
על דרך החיוב ,מחקרים עדכניים )כגון  (Weiss, Hadas–Lidor, & Sachs, 2011מלמדים
כי למשפחה השפעה ניכרת על השיקום ועל ההחלמה של האדם בקהילה .המשפחה היא
היסוד הטיפולי שמערכת הבריאות נשענת עליו במדינות רבות .עם זאת ,כיוון שהן מטפלים
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מקצועיים והן בני משפחה נחשבים לאוכלוסייה בסיכון גבוה ,הדאגה לבריאותם ,ובפרט
לאם ,צריכה להיות מטרה מרכזית של שירותי הבריאות .לנוכח זאת עולה הצורך לתת מידע
וייעוץ להורים המתמודדים ואף להפעיל מסגרות קבוצתיות ופרטניות המיועדות לבני משפחה
אחרים ,כמו ילדים ,אחאים ובני זוג .בשנים האחרונות חל שיפור ,ומספר מרכזי המשפחות
בארץ גדל גידול של ממש וגם מגוון השירותים שבהם )שטרוך ושות',2007 ,שליו והדס לידור
 ,2017ברק  .(2017הפחתת האשפוזים והמעבר לשיקום בקהילה הגבירו בשלב הראשון את
נקודות המגע בין המטופל למשפחתו ללא תמיכה מספקת עדיין מן הקהילה .מחקר ,שיזם
משרד הבריאות הקנדי ,העריך סיכונים בקרב משפחות המטופלות בחולים כרוניים .ממצאיו
מראים על שחיקה ועל ירידה באיכות חייהן של המשפחות )Guberman, Keefe, Fancey,
 .(Nahmiash, & Barylak, 2001לעומת זאת ,מקצועיות ,מידע וסביבה נאותה משפרים
את הסיכוי להחלמה ולאיכות חיים טובה של המטופל ומשפרים את איכות חייו של המטפל
).(Fallon, 2003; Weiss et al., 2011

על חשיבות הסביבה התומכת למשפחות יעידו גם ממצאיהם של שטרוך ושות' ) (2007ולפיהם,
בד–בבד להתמודדות עם האדם המתמודד עצמו ,בני משפחה גם מתמודדים עם סטיגמות
חברתיות .הורים דיווחו כי לתחושתם החברה אינה מבינה את הקשיים שעימם הם מתמודדים.
הם דיווחו על תחושת בדידות ,על חוסר יכולת לשתף אחרים ועל תחושה כי רק בני משפחה
כמותם יכולים להבין אותם ולהזדהות עם רגשות האשם הכבדים שלהם כגורמים למחלה ,עם
הסטיגמה החברתית ועם הצורך שלהם להדחיק את מצוקותיהם האישיות לנוכח הצער והכאב
של החולה שטרוך ושות'  ,2007ימין ,רועה וקרניאלי  -מילר .(2017

לסיכום ,מהאמור לעיל עולים כמה יתרונות לתמיכה בהתערבות בני משפחה כמטפלים
ומסייעים .רבים מהמתמודדים חיים כאמור עם בני משפחתם או שומרים איתם על קשר
רציף .על כן ביכולתם של בני המשפחה להתערב בתכנון וביישום של הטיפול ,ואף  -בתמיכה
ובשיפור המעקב ,הניטור וההיענות לטיפול התרופתי והשיקומי .כמו כן בני המשפחה יכולים
לסייע בגילוי מוקדם של שינויים והידרדרות בן המשפחה הפגוע .מצד שני ,מגע הדוק מדיי
עלול לגרום לנותן הטיפול עומס רגשי רב ,חרדה ,דיכאון והרגשת אובדן .משום כך הדרכת
בן המשפחה והפחתת הנטל עליו הן מטרה חשובה .שיפור היכולת של בני המשפחה עשוי
לאפשר לה להמשיך בתפקיד תמיכתי וטיפולי ולשמור על בריאות הנפש של המטפל והמטופל
כאחד ).(Mueser, 1999; Addington, Collins, McCleery, & Addington 2005

שיטות התערבות משפחתית

ההכרה בחשיבות ההתערבות של בני המשפחה הובילה לפיתוח שיטות שונות של התערבות
ותמיכה .היות שהיעד המרכזי של התערבויות משפחתיות הוא תמיכה במאמצי בני המשפחה
לחזק את יקיריהם להשגת החלמה  -המליצו החוקרים על תיאום בין אנשי מקצוע ,בני
המשפחה ומקבלי הטיפול ,תוך התייחסות לבני המשפחה כאל שותפים מלאים בתכנון הטיפול
וביישומו; שיפור התקשורת בין בני המשפחה; הערכת הכוחות והמגבלות ,התמודדות עם
מצבי לחץ באמצעות תוכניות ממוקדות ומתן מידע הולםFallon, 2003; McFarlane,).
.(Dixon, Lukens, & Lucksted, 2003
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את ההתערבויות מחלקים לארבע קבוצות עיקריות:
 .1קבוצות תמיכה  -הן מסגרת בטוחה לשתף את חבריהן ולרכוש מהם כלים; מנהלים
אותם גורם מקצועי ,עמיתים או מנוהלים בהנחיה משותפת.
 .2התערבות פסיכו–חינוכית  -מבוססת על טכניקות דידקטיות ,רגשיות ,התנהגותיות,
קוגניטיביות או שיקומיות–קליניות ) McFarlane et al., 2003).התערבויות אלו
כוללות שלושה רכיבים :תמיכה ,רכישת מיומנויות חברתיות וקוגניטיביות ,והיכרות
עם זכויות ושירותים ) .(Dixon & Lehman, 1995אף שהיעד לשינוי הוא המשפחה,
ההשפעה מכוונת בסופו של דבר להעלות את רמת התפקוד של החולה ולהפחית את
הסימפטומים )ביגל .(1998 ,הגישה הפסיכו–חינוכית התפתחה מתוך הכרה אוניברסלית
מספקת סביבת תמיכה ,אלא גם היא מקור אפשרי למתחים נפשיים.
שהמשפחה לא רק ַ
בין היתר ,מועבר למשפחה מסר ,ולפיו למחלת הנפש בסיס ביולוגי ,וכי המשפחה אינה
בהכרח פתולוגית .מסר חשוב אחר הוא שמעורבות יתר כמו הקרבה עצמית ,הגנת יתר
ֵ
מוגזמת ,יחסים חסרי גבולות ,הזדהות ותגובות רגשיות מוגזמות פוגעים בחולה )לוינגר,
קוסשוילי ,2017 ,קויפמן.(2007 ,
 .3עיצוב למידה או "חינוך מרפא"  -התערבות לזמן קצר או ארוך ,הכוללת מספר רב
של משפחות ,והמתמקדת במידע קוגניטיבי על המחלה ,בטיפול במחלה ובייעוץ לבני
המשפחה .את הקבוצות מנהלים אנשי בריאות הנפש או גורמים שאינם מקצועיים ,אך
קיבלו הכשרה ספציפית )ביגל.(1998 ,
 .4תמיכה במשפחה יחידה  -השירותים ניתנים ישירות לבני המשפחה .הם מורכבים בדרך
כלל מתרפיה משפחתית ואישית ,מייעוץ ומניהול בעיות נקודתיות לפי הצורך )פלשמן
 ,2017ביגל.(1998 ,
מחקרים הוכיחו שהשתתפות המשפחה בהתערבויות פסיכו–חינוכיות ,בקבוצות תמיכה
ובתרגול חברתי פרטני או קבוצתי  -מנעה התדרדרות המחלה ,הפחיתה את שיעור האשפוזים
החוזרים והחישה את תהליכי ההחלמה ) .(Thornicroft et al., 2008מחקר שבחן התערבות
פסיכו–חינוכית ) (Pickett–Schenk et al., 2006מצא כי הקבוצה חוותה אפיזודות מועטות
יותר של דיכאון ,וחבריה חשו יכולת הבעה רגשית ויתר חיוניות .נוסף על כך ,ביחסים עם בן
המשפחה של החולה הייתה ירידה מובהקת בהתייחסות השלילית גם לאחר כשישה חודשים
לאחר תום הטיפול.
 (1999) Mueserממליץ על מרכיבי ליבה אפקטיביים בהתערבות פסיכו–חינוכית למשפחה,
כלהלן:
א .ביסוס קשר טיפולי בין המשפחה למטפל המקצועי.
ב .עיסוק ב"כאן ועכשיו" ושיפור העתיד ,תוך הימנעות מהתבוננות בעבר וברגשות אשם.
ג .גורמי המחלה נחשבים ביולוגיים ,בשילוב רגישות יתר וקושי בהתמודדותם עם מצבי
לחץ.
357

ד .גיוס המשפחה כשותפה לניהול המחלה לקראת החלמה והשגת מטרות.
ה .רכישת ידע על המחלה ,תסמינים ,טיפולים ומקום המשפחה.
ו .מיומנויות תקשורת בין חברי המשפחה להפחתת מתח ולבניית כבוד הדדי.

השתנות קוגניטיבית–מבנית וגישת ההתנסות בלמידה מתווכת כבסיס לקורס קשת
פוירשטיין ) (1998גורס כי האדם הוא יצור שמסוגל ללמוד ולהשתנות על פי רצונו וצרכיו
מעבר למוגבלותו ולגילו .שני גורמים מאפשרים ללמידה זאת להתקיים :התיווך וסביבה
הטרוגנית מאפשרת.

התיווך הוא עמוד התווך של תאוריית ההשתנות הקוגניטיבית–מבנית ,אשר לה שני תפקידים
מרכזיים :לתת כלים המאפשרים לאדם לשנות את עצמו ולהגביר את כושר ההשתנות במקום
שכושר זה חלש או אינו קיים .התיווך מוגדר כאינטראקצייה חברתית המאפשרת למידה.
לאינטראקצייה המתווכת  12פרמטרים המחולקים לשתי קבוצות :קבוצה גנרית אוניברסלית
המכילה את המדדימ המרכזיימ בהתנסות בלמידה מתווכת וקבוצה תלוּיַ ת תרבות המכוונת
לייחודיות ואינדיווידואליות )פוירשטיין.(1998 ,

•

•

•

•

כוונה והדדיות  -הצהרת המתווך על כוונתו ,גרימת עוררות ומודעות לתהליך
המתקרב ,בידוד הגירוי שאליו מתכוון המתווך .הדדיות מתקבלת כאשר המתווך
משתף את מקבל התיווך בתהליך הקוגניטיבי המלווה את הבחירה בגירוי הספציפי
ומקבל התיווך הבין ,הטמיע והפך את ההסבר לסכמה שבה יוכל להשתמש בעתיד
בתהליך של הכללה .כוונה והדדיות מאפשרות להגיע אל מעבר לסיטואציה שנוצרה,
ומכאן שיש בכך גם מרכיב טרנסצנדנטי.
תיווך לטרנסצנדנטיות )העברה(  -בהקשר הנוכחי ,הכוונה ליצירת ציפייה על ידי
תיווך לצורך תרבותי המשפיע על העתיד ,מעבר לצרכים המיידיים וההישרדותיים.
לדוגמה ,הצורך להזין את הילד :מעבר לצורך הפיזי הילד מתווך תרבותית להתנהגות
מסוימת בזמן האכילה ,לישיבה במקום מסוים ולאכילה בזמן מסוים.
תיווך למשמעות  -תיווך להבנת התנהגות בתגובה לגירוי ספציפי ,להעברת החשיבות
והמשמעות של ההתנהגות בטווח המיידי והארוך ,לחיפוש משמעות במעשיו של
מקבל התיווך ,בקשריו החברתיים ובחייו בכלל ,ככוח מוטיבציוני לשינויים וללמידה
בעתיד.
תיווך לתחושת מסוגלות  -תחושת מסוגלות מאפשרת לאדם לקבל עליו משימות
חדשות ומאתגרות ולהתגבר על קשיים .תיווך למסוגלות מתאפשר באמצעות העלאה
למודעות של פעולות שביצע בהצלחה מקבל התיווך; ִאתגוּר בביצוע פעולות מיידיות
הנמצאות בטווח היכולות של מקבל התיווך; פרשנות על ניסיונותיו המוצלחים;
ובחינת משמעות ההצלחה לטווח ארוך .תחושת המסוגלות היא תוצר של פרשנות
הסביבה לפעולותיו ולהצלחותיו  -כביטוי של מסוגלות.

המדדים המרכזיים בהתנסות בלמידה מתווכת:
אלה ַ
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וההקשר:
אלה המדדים תלויי התרבות ֶ
• תיווך לוויסות ההתנהגות  -תיווך לחשיבות שנודעת לחשוב על החשיבה )מטא–
קוגניציה( ולרסן את ההתנהגות האימפולסיבית כדי לאפשר לקבל החלטות שקולות.
מאידך גיסא ,לעיתים נדרשת החשת התגובה במצבים ,שבהם נוטה האדם להיאלם
דום ולקפוא על מקומו ללא תגובה ,למשל ,במצבים מסוכנים או במצבי לחץ.
• תיווך להתנהגות משתפת  -תיווך להתנהגות משתפת מגביר את האינטראקצייה
שלנו עם הזולת ,מעשיר את הלומד בתרבות שאליה הוא נחשף ,מעודד את המסוגלות
לפתח אמפתיה ,להביע רגשות ,להשליך על הזולת וליצור רגש הזדהות .בדידות
והדרה חברתית מאפיינות אוכלוסיות עם מוגבלויות .שיתוף הוא דרך להתגבר על
הבעיה.
• תיווך לדיפרנציאציה ולאינדיבידואציה  -מביא לגיבוש העצמי הנפרד.
• תיווך לחיפוש אתגרים ולהתמודדות עימם  -נכונות להיות מעורב בתהליכים חדשים
ולא מוכּרים מגבירה את יכולת האדם להסתגל לשינויים ,מחזק את הנכונות לקבל
אי–וַ דאות ולהתמודד עם מצבים מורכבים .אחת הדרכים לתיווך היא הימנעות מהגנת
יתר במצבים שאינם מסוכנים ללומד ,כך יתאפשר לו לטעות ולהתמודד עם טעותו.
• תיווך למודעות האדם להיותו ישות משתנה  -רבים נוטים לתפוס את עצמם כרצף
בלתי משתנה ולהאמין שמאפיינים מולדים מלווים אותם לאורך חייהם .גישה כזאת
היא פסימית ,ובמצבים מסוימים עלולה להיות הרת אסון .חינוך בשיטה המתווכת
להשתנות הוא הבסיס לקפיצת המדרגה בחינוך ילדים עם מוגבלויות קוגניטיביות.
למשל ,כאשר ההורה מציין לשבח את ילדו על השינויים שחלו בו לטובה ,הוא מתווך
לו יכולת השתנות .ראוי לציין כי מחקרי מוח עדכניים מוכיחים שגירויים חדשים
משפיעים פיזית על מבנה המוח ועשויים לסייע בתהליכי השתנות )Merzenich,
.(2012
• תיווך לחיפוש אחר חלופה אופטימית  -בחירה בחלופה פסימית מביאה לידי
פסיביות .חלופה אופטימית מאפשרת הסתגלות לשינויים ,תוך שימוש באינטליגנצייה
למציאת פתרונות חכמים.
תיווך לדו–קיום בין כוח לחולשה ,בין החלק הבריא לחולה  -זהו קריטריון שנוסף בשנים
האחרונות ,פרי פיתוח של גישת ה– DCIבהתאמה ספציפית לקורס ֶק ֶש"ת ,מכוון למודעות
לדו–קיום של המחלה לצד החלק הבריא של האדם במסע להחלמה )Hadas–Lidor, Weiss,
.(& Redlich, 2008; Hadas–Lidor, Katz, Tyano, & Weizman, 2001

תהליכי שינוי והגישה הפרואקטיבית
הגישה הפסיבית–מקבלת ,העשויה להיות מוצדקת במקרים ובתחומים מסוימים ,שבהם אכן
יקשה לשנות את מצבו של הפרט ,יוצרת תנאים העלולים לצמצם בצורה משמעותית את
כושר הסתגלותו של הפרט ואת יכולת ההשתנות שלו והלמידה .לעומתה ,הגישה האקטיבית–
הכרח לשנות את האדם בעל הצרכים המיוחדים ,את כושר תפקודו ואת יכולתו
משנה רואה ֵ
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להשתנות ולהתפתח בכל תחום שרק ניתן ,תוך הבטחת ההשקעה והתנאים האופטימליים
לשם כך .המטרה היא להביא את האדם לידי יכולת להסתגל לתנאי החברה ,לדרישותיה
ולשינויים החלים בה ) ,Hadas–Lidor, 1999הדס לידור ,צין.(2008 ,

בניגוד לגישה הפסיבית ,גישה פרואקטיבית הכוללת תקווה ,יוזמה ,אמונה ביכולת עצמית
וציפיות עתידיות חיוביות מגבירה את תהליך השינוי ,ההתמודדות ותהליכי החלמה .גישה
פרואקטיבית מגבירה את ההרגשה של יכולת השפעה על מצבך האישי ועל הסביבה )Alvord
 .(& Grados, 2005תקווה מייצרת מסגרת של מודעות ויכולת לבצע שינוי ).(Parker, 2014

תהליך ההשתנות כולל חמישה או שישה שלבים )& Prochaska, DiClemente,
 .(Nercross, 1992שלב ה– ,Pre–contemplationשבו אין כוונה לבצע שינוי כלשהו בטווח
של לפחות  6חודשים .השלב השני הוא שלב ה– :Contemplationזהו השלב הראשון ,שבו
נוצר הסדק בחומת ההתנגדות .סדק זה יכול להיווצר מסיבות פנימיות או חיצוניות .בשלב
השלישי Decision Making ,או  ,Preparationמתקבלת החלטה ומתבצעות ההכנות
לקראת יצירת השינוי .בהמשך Action ,הוא השלב שבו מבצעים פעולות שתפקידן לקדם
אותנו למטרה .השלב החמישי הוא  ,Maintenanceשלב שבו לומדים לשמר את ההישגים;
זהו השלב הקשה והתובעני ביותר .שלב הנסיגה הוא השלב השישי ,כאשר בד"כ ,הפרט עובר
את השלבים במחזוריות ,עם שינויים ונסיגות.

תהליכים פרואקטיביים המנבאים הצלחה בתהליך השינוי המתואר כוללים עלייה ברמת
המודעות הנרכשת ,תהליך למידה ,הערכה עצמית מחודשת וחשיבה מטא–קוגניטיבית ,תוך
ניתוח הרגשות והמחשבות והקשרים ביניהם .תוצאת החשיבה היא מציאת אלטרנטיבות
התנהגותיות למצב הקיים ,כגון תרגילי הרפיה .בד–בבד ,יש לחולל שינוי סביבתי המרחיק את
הגירוי להתנהגות לא רצויה ומתוגמל על ידי הפרט עצמו או על ידי סביבתו באופן המוביל
להעצמה אישית .מבחינה רגשית ,הפרט מפתח אמון בגורמים תומכים ואחרים מובהקים
ובאמפתיה לבעיות של הזולת ,ובהמשך משיג שיפור בהתנהגות חברתית ומעורבות בתמיכה
בבעיות חברתיות ).(DiClemente, 1991

קורס ֶק ֶש"ת

קורס ֶק ֶש"ת )קידום ,שיתוף ותקשורת( ) (Hadas–Lidor et al., 2011פותח כהתערבות
ייחודית למשפחות ,שאחד מחבריה מתמודד עם מגבלה פסיכיאטרית .הקורס מושתת
על עקרונות ההשתנות הקוגניטיבית–מבנית )פוירשטיין  ,(1998על גישת ההתערבות
הקוגניטיבית–דינמית ) (DCIשל הדס לידור ושות' ) ,(2001על גישת התיווך בהתאמה
לאוכלוסייה ועל עקרונות תפיסה ההחלמה.

מטרת הקורס להקנות כלים לתקשורת קוגניטיבית יעילה בין בני המשפחה ובינם לבין
הרשויות המטפלות .ייחודיותו נעוצה בכך שהוא נבנה כקורס אקדמי ,ומטרתו לשפר את
יכולתו של בן המשפחה ואת איכות חייו .האופי האקדמי שלו מאפשר להורים לחוות מסגרת
לימודית שאינה סטיגמטית ,תוך פנייה ליכולת הקוגניטיבית של ההורה ,ללא העמדת המחלה
במרכז .המסגרת תומכת במסוגלות ההורה ,הפחת תקווה ושיפור איכות חייו .קבלת תעודה
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אקדמית בסוף הקורס מקנה להורה הרגשה של התעלות והתקדמות לעומת תחושת המשבר
והייאוש האורבת תמיד לפתחו .בהנחיית הקבוצה מעורבים הורים כמנחים עמיתים עם אנשי
מקצוע מומחים.
המשתתפים בקורס לומדים ליצור סביבה הטרוגנית ,המאפשרת ומעוררת מוטיבציה ותודעת
שינוי .השינוי מתחולל בהתאם לקצב של המשתתף ועל פי צרכיו ,והמצבים הרגשיים
מתנהלים על בסיס עקרונות קוגניטיביים ומודעות עצמית .משתתפי הקורס לומדים על
הקשר בין החשיבה לרגש ולהתנהגות ומקבלים עידוד לתקשר בדרך קוגניטיבית תיווכית
עם כל אחד מבני המשפחה .בקורס  15מפגשים ,וכל אחד מהם של  3שעות אקדמיות.
ההורים קוראים מאמרים ,מתרגלים ,וכן מתבקשים לכתוב אירועי חיים ,שחלקם מעובדים
בקורס ,ועל היתר המנחות מגיבות בכתב לכל משתתף בנפרד .ניתוח האירועים נעשה תוך
שימוש בשפת התיווך ובערכים קוגניטיביים–דינמיים ובהתאם להתקדמות הלמידה בקורס.
חשיבות ניתוח האירועים טמונה בתרגול של מצבי חיים המתרחשים במציאות וביכולת
להכיר בתהליך ההשתנות של כל הורה בתהליך.
העקרונות המיושמים בשיטה נשענים על עקרונות הליבה של מוזר ) ,(Mueser, 1999ואלה
הם :התערבות של לפחות תשעה חודשים ,התמקדות ב"פה ועכשיו" ,שיפור העתיד באמצעות
תיווך למסוגלות ,שינוי וצמיחה ,גיוס המשפחה לניהול משותף של המחלה וההחלמה ופיתוח
מיומנויות תקשורת בין–משפחתית.
בעמדות ובהרגשת התקווה של בני
ָ
רדליך ) (2007הראתה שהקורס מביא שינוי ממשי
המשפחה כלפי עצמם ,ובעיקר כלפי בן המשפחה המתמודד .דוח מיוחד מטעם המוסד לביטוח
לאומי ,אשר תמך בתוכנית בתחילת דרכה ,מצא שהשתתפות בתוכנית משנה את תפיסת
המשתתפים בנוגע לאירועי החיים עצמם ואת תפיסת עולמם ומשפרת את הכלים המעשיים
העומדים לרשותם להתמודד עם אירועי חיים .שיפור של ממש חל באמונת המשתתפים
שביכולתם לשנות את מצבם וכן חל שיפור ניכר ביחסים המשפחתיים .בניתוח האיכותני
נמצא שחלק מהמשתתפים חוו שינוי בתקשורת עם הבן או עם הבת :הם תיארו גישה מקבלת
ורגועה ,הבנה ויכולת אמפתיה למתמודד ,הפחתת הביקורת והמעורבות ושליטה טובה יותר
על הנאמר באינטראקצייה המשפחתית )שור .(2009 ,מחקר נוסף )הדס לידור ,חסדאי וירוס,
 (2006מצא שיפור מובהק בעמדות ההורים :גידול באמונתם שביכולתם ללמוד ולהרחיב
את יכולתם להתמודד עם מחלת הנפש של בן המשפחה ולשפר את איכות חייהם .נוסף
על כך ,דיווחו ההורים על רמות ידע ,על אמונה ועל התנהגות גבוהות יותר בסוף הקורס.
תוצאות המחקר מרמזות גם על מגמות בהשפעת הקורס הנוגעות לידע של ההורים על אודות
המושגים "חשיבה" ו"תפקודי חשיבה" ,וכיצד מיומנויות חשיבה יכולות לתווך ביום–יום כדי
לעודד ביצוע .ידע זה סייע להורים להתמודד עם התנהגויות או עם מצבים אצל ילדיהם
ואפשר להם לשנות את התנהגותם ולהשפיע על התנהגות בנם או בתם .למשל,
החולים ִ
קבלת אחריות של ילדיהם על ביצוע מטלות או מניעת בריחה מבית החולים בעת חופשה.
חשוב לציין שבמהלך המפגשים ההורים דיווחו על מגוון תחומים בחייהם .למשל ,תקשורת
עם ילדם; היחסים במשפחה בכלל ,ובזוגיות ההורית בפרט; התמודדות עם הממסד הרפואי
והשיקומי; פנייה להמשך לימודים בתחום ועוד.
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בעבודת הדוקטור של ד"ר פנינה וייס משנת  2012נמצאו ממצאים מובהקים שלאחר
בק ֶש"ת ,ובהשוואה לתנאי קבוצת הביקורת ,בעמדות הידע של המשתתפים
ההשתתפות ֶ
המתייחסות להתמודדות עם בן המשפחה עם מוגבלות נפשית .נוסף על כך ,משתתפי המחקר
חוו שיפור מובהק בהתייחס לנטל האובייקטיבי והסובייקטיבי של מתן טיפול לבן המשפחה
בק ֶש"ת .נטיות לעבר שיפור מובהק נצפו גם לגבי התמודדות עם פתרון
לאחר ההשתתפות ֶ
לעמדות לגבי הפעולות שבני המשפחה המטפלים נוקטים
ָ
בעיות בתוך המשפחה וביחס
בהקשר לבן המשפחה המתמודד .ביחס לאפיזודות יום–יומיות של תקשורת מקדמת למידה,
שהגישו בתחילת הקורסים משתתפי המחקר ובסוף הקורס ,זיהו המשתתפים והמנחים כאחד
שיפור ממשי ביכולת המשתתפים להתמודד עם האפיזודות.

בניתוח האיכותני של תמלילי קבוצות המיקוד נחשפו שלוש ֵתמות מרכזיות:

• "הגעתי מכיוון שלא יכולתי לשאת במשא הזה עוד"– קשת נחווה כניסיון ללכת מעבר
לייאוש ולתסכול לשיפור היחסים עם העצמי ,בן המשפחה החולה ומערכת הבריאות.
• "פעם הייתי יורה כל מה שהייתי חושב ,עכשיו אני שואל וזה עושה את כל ההבדל" -
המשתתפים תיארו שבמגעיהם עם בן המשפחה החולה תגובותיהם פחות אוטומטיות
ויותר קוגניטיביות ומחושבות ,ולכן הם מנהלים טוב יותר מצבים מורכבים .הם תיארו
את עצמם כיותר רציונליים ,גמישים ,סובלים פחות מהצפה רגשית ,וגם תיארו חוויה
של התמקצעות .כמו כן המשתתפים פיתחו אמונה ביכולת ההשתנות שלהם ושל בן
המשפחה ,ובכך גם תיארו שבעזרת ֶק ֶש"ת החלו מסע של תקווה והחלמה.
• "יש מי שבאמת ובתמים מבין אותנו ,וזה דבר מדהים"  -המשתתפים ציינו את תפקידו
רב הערך של המנחה והשפעתו על הלמידה ועל קידום ההשתנות .כשההנחיה נתפסה
כמורכבת או בעייתית ,השפיעה לרעה על הטמעת תוכני הקורס והפחיתה מחוויית
ההשתתפות .כשנתפסה כמוצלחת ,המנחים שימשו מודלים לחיקוי ולהערכה,
והמשתתפים הפנימו טוב יותר את תוכני הקורס ,תוך יישום מלא יותר של הכלים
בק ֶש"ת הייתה
שנרכשו בחייהם האישיים .עבור משתתפים אלו חוויית ההשתתפות ֶ
חיובית ביותר.
המחקרים שנסקרו לעיל על התערבויות משפחתיות ,ובפרט קורס ֶק ֶש"ת ,בחנו כמותנית
ואיכותנית את תוצאות ההתערבויות מבחינת המשפחות ,אך לא חקרו את הקריטריונים או
את התכנים ואת התהליכים המבטאים את השינוי .נשאלת השאלה ,מה בשפה ,בתפיסה
ובהתנהגות האנשים המשתתפים בקורס מבטא את מה שקרה במהלך הקורס? מה קורה
להורים במהלך הקורס בהתנהגותם ובתגובותיהם על סיפורי אירועי חיים של האחרים? מה
הם התכנים בעלי ערך סגולי המובעים בקבוצה ,המרמזים על שיפור ביכולת ההתמודדות
עם המשבר לכיוון צמיחה ,העצמה והשפעה חיובית על פגוע הנפש? רציונל המחקר הזה
התמות ,והקריטריונים המבטאים תהליך של שינוי במהלך הקורס,
עומד על זיהוי השפהֵ ,
מתוך הפרוטוקולים של הקורס והתיאורים של אירועי חיים .המחקר הנוכחי ייחודי מכיוון
שהוא מהבודדים הבוחנים את תגובת ההורים בזמן אמת ,בשעת הלימוד עצמו ,תוך כדי
ההשתנות .המחקר צופה בהשתנות השפה ,תפיסת העולם והתנהגות ההורים ביחס לעצמם
וביחס לתפיסת היחסים בינם לבין בן המשפחה המתמודד ,מתוך תגובות ספונטניות של
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ההורים לאירועי חיים ולהרצאות המנחים ,ובתוך כך ביכולת ההורה להפנים את תהליך
ההחלמה ולקבל את תפיסת עולמו של המתמודד תוך גילוי כבוד ואמפתיה ,שהיא רגש חשוב
להבנת הדינמיקה של האישיות ויצירת שינוי באישיות ובהתנהגות של האחר )יאלום;2010 ,
.(Rogers, 1995
לאור זאת נוסחו שאלות המחקר האלה:
א .מה הם השינויים החלים אצל המשתתפים במהלך קורס ֶק ֶש"ת ,וכיצד הם באים לידי
ביטוי בהיבטים האלה :תפיסה )אמונה ביכולת השינוי העצמי של האדם עם המגבלה
הפסיכיאטרית ,תקווה ,והעצמה אישית( ,רגש )יכולת קבלה ,אמפתיה לסובבים ולאדם
עם המגבלה הפסיכיאטרית ,ויכולת הכלה( ,והתנהגות ההורים )במציאת פתרונות
חלופיים לאירועי חיים ,הסתכלות על האירוע מנקודת מבט אחרות ,והקשבה לאחר(.
ב .כיצד מתגלם בשפת המשתתפים המעבר מחשיבה והתנהגות פסיבית לחשיבה והתנהגות
פרואקטיבית בתהליך השינוי של ההורה ביחס לעצמו וביחסו לפגוע הנפש?

שיטה
כדי לענות על שאלות אלו ,העוסקות בתפיסת עולמו של האדם ,בניתוח המילים הנאמרות
ובהבנת חוויית החיים המיוחדת ,נבחרה שיטת מחקר איכותנית.

אוכלוסיית המחקר
באוכלוסיית המחקר שתי קבוצות של משתתפים בקורס ֶק ֶש"ת .קורס א' ,שהחל בנובמבר
 2005באוניברסיטת תל אביב ,כלל  15מפגשים ) 45שעות( ,בהשתתפות  22משתתפים,
שלושה מנחים ומתלמדת אחת .במפגש ההיכרות הראשון נכחו  22משתתפים ,מהם  5גברים.
עשרים מהמשתתפים היו הורים לילדים עם הפרעה נפשית קשה ,גבר אחד היה נשוי לאישה
חולת סכיזופרניה ,ואחר היה בן לאדם החולה בסכיזופרניה .קורס ב' החל בנובמבר 2006
והתקיים בחיפה .היו בו  15מפגשים ) 45שעות( בהשתתפות שני מנחים ושלושה מתלמדים.
שני המנחים ושניים מהמתלמדים היו בני משפחה של פגועי נפש .מתוך  16המשתתפים 14
היו נשים .תריסר מתוכם היו הורים לילדים עם הפרעה נפשית קשה ,שני אחים שאחיהם עם
מחלת נפש קשה ,בן מאומץ אחד ,ואישה אחת שלחברתה הטובה בת מאובחנת במחלת נפש,
ובנה לדעתה "חריג" ,ולכן באה ללמוד "לקבל אחרת את הדברים".

הליך
הפרוטוקולים חולקו באופן שרירותי לשלוש פעימות מתוך רצון לבדל את התבטאויותיהם
של המשתתפים בתחילת הקורס ,באמצעו ובמפגשים האחרונים .בסה"כ נותחו  7פרוטוקולים
מקבוצה א' בשלוש פעימות :מפגש ראשון ורביעי; שישי ,שביעי ועשירי; ו– 14ו– .15מקבוצה
ב' נותחו  7פרוטוקולים גם כן ,בשלוש פעימות :מפגש ראשון ושני; חמישי ,שישי ועשירי;
ו– 13ו– .14הפרוטוקולים נבחרו באקראי ,מלבד פעימה שלישית בקבוצה ב' ,שבה חסר
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היה פרוטוקול  .15רציונל הבחירה הוא דגם מייצג לתחילת ,אמצע וסוף הקורס .נתייחס
לפרוטוקולים כמקשה אחת ונבדל אותם לקורס א' או ב' רק אם ישרת את שאלות המחקר.

ניתוח הנתונים

כחוקרת הניגשת למחקר זה בכובעים שונים ,המחקר הנוכחי היה חשוב במיוחד עבורי.
אני ניגשת למחקר הזה בראש ובראשונה כחוקרת ,עם זאת אני בעצמי אם לבן עם מגבלה
פסיכיאטרית .כמשתתפת בקורס ,אני מבקשת להעביר את המסר ששינוי הוא אפשרי,
שהשינוי משפר את איכות החיים ומוביל לתפיסת עולם ולהתנהגות מקרבת החלמה.
עמדות וניסיון חיים
השתתפתי בקורס ֶק ֶש"ת ב– 2008וכן בקורס המשך בשנת  .2009אמונותָ ,
של החוקרת משפיעים על ניתוח הממצאים ) ,(Campbell, & Wasco, 2000ויש להניח
שניסיוני האישי בהתמודדות עם בן משפחה החולה במחלת נפש קשה והשתתפותי בקורס
ֶק ֶש"ת  -השפיעו על ניתוח הנתונים .מצד שני ,לפי היואיט ) (Hewitt, 2007יש היבטים
חיוביים מובהקים למעורבות החוקר מבחינת הפרספקטיבה וההבנה העמוקה של התהליך
שהיא מאפשרת כדי לשמור על אובייקטיביות.

ניתוח הנתונים נעשה באמצעות ניתוח תוכן .מטרתו הייתה לזהות ולהבין את המשמעויות
של הנאמר ,כפי שבא לידי ביטוי בפרוטוקולים )שקדי .(2003 ,בשלב הראשון ,הפרוטוקולים
נקראו לפי הסדר הכרונולוגי שוב ושוב על מנת לקבל הבנה מקיפה ,זיהוי המשמעות העמוקה
של הנאמר ) .(Polit, Beck, & Hungler, 2002בשלב זה קודדו המשפטים וזוהו "יחידות
הניתוח" התואמות לשאלות המחקר ) (Denzin & Lincoln, 2000בכל פרוטוקול בכל
קבוצה .זוהו המדדים והקטגוריות שחזרו .בשלב השני בוצעה אינטגרציה בין הקבוצות,
וכל הביטויים שנלקחו מאותה קבוצה יוחסו לקבוצה כולה .כמו כן בוצעה חלוקה לפעימות
בהתאמה )פעימה ראשונה ,שניה ושלישית( .גובשו קטגוריות מרכזיות ,כגון אמונה או חוסר
אמונה ביכולת שינוי עצמי .השלב השלישי והסופי היה השלב הממפה ,שבה זוהו "יחידות
הניתוח" המשותפות לכל אחד מהמדדים שהוגדרו לאורך ציר הזמן )Lincoln & Guba,
 .(1985כמענה לשאלת המחקר הראשונה עקבנו אחר התבטאויותיהם של המשתתפים לאורך
עמדות ורגש לגבי
ותמות המביעים תפיסות עולםָ ,
ציר הזמן ממפגש למפגש .חיפשנו ביטויים ֵ
אמונה או חוסר אמונה ביכולת ההשתנות העצמית או של המתמודד ,ביטויי תקווה וייאוש
וכדומה .(Alvord & Grados, 2005) .בשאלת המחקר השנייה עקבנו אחרי השינויים
בתפיסות העולם של המשתתפים במטרה לזהות מעבר מפסימיות ומפסיביות לתפיסת עולם
אופטימית פרואקטיבית ,שעליה מבוססת ההתערבות של ֶק ֶש"ת הן ביחס לעצמם והן ביחס
למתמודד .תיעדנו את השינויים לאורך ציר הזמן לגבי כל אחת מהקבוצות .כמו כן נבחן
השימוש במושגי ה"תיווך" כביטוי לשינוי תפיסה או רגש בפרוטוקולים .כן עקבנו אחר
שינויי התנהגות שהמשתתפים מדווחים עליהם  -מעבר להתנהגות פרואקטיבית ,המעודדת
את עצמם ואת בן המשפחה לבנות לעצמם חיים בעלי משמעות והגשמה עצמית למרות
המגבלות .הבסיס להשוואה היה המפגש הראשון של כל קבוצה.
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ממצאים
שאלת המחקר הראשונה
שאלת המחקר הראשונה הייתה" :האם חל שינוי בשפת המשתתפים שמבטא שינויים בתפיסה
)אמונה ביכולת השינוי העצמי וזו של המתמודד ,תקווה ,העצמה אישית(; ברגש )יכולת
קבלה ,אמפתיה לסובבים ולפגוע הנפש ,יכולת הכלה(; ובהתנהגות של ההורים )מציאת
פתרונות חלופיים לאירועי חיים ,הסתכלות על האירוע מנקודת מבט אחרות ,הקשבה לאחר(?
התמות המרכזיות שנמצאו בשאלה הראשונה הן .1 :שאלת
ואיך בא השינוי לידי ביטוי?" ֵ
הזהות העצמית;  .2אמונה ביכולת להשתנות כמקור תקווה;  .3יחסים של כבוד ושוויון ומתן
חופש בחירה לאחר;  .4מודעות לתפיסת העולם של המתמודד;  .5ההורה כמטפל והגישה
האמפתית; ו– .6מעבר מרגש לחשיבה קוגניטיבית.

זהות עצמית

5% 5%

18%
73%

במפגש הראשון של הקורס מספרים המשתתפים על עצמם ,על תפיסת עולמם ועל הגדרת
העצמי שלהם ,ביחס לעצמם או ביחס לפגוע הנפש .כבר בשלב זה נראה שוני רב בין
המשתתפים המגדירים את עצמם דרך בני משפחתם המתמודדים ,לבין משתתפים אחרים
המגדירים את עצמם כאינדיווידואלים המגשימים את עצמם לצד קרובי המשפחה הפגועים.
בקבוצה א' ) (2005ניכר שהרוב הגדול הגדיר את עצמו באמצעות בני משפחתו הפגועים.
מתוך  22איש ואישה 16 ,הציגו עצמם ,במשפט הראשון ,כהורים לילדים המתמודדים עם
מחלה פסיכיאטרית; אישה אחת הציגה עצמה כסבתא לנכדים בוגרים; שבעה סיפרו על
עיסוקם )ארבעה בסוף המשפט ושלושה בתחילתו(; ושניים סיפרו גם על מצבם הנפשי" :אני
מרגישה מועקה מאוד גדולה"" ,קשה להשלים עם זה" .כמו כן מסרו המשתתפים פרטים
נוספים על גילו של הילד ,על מקום מגוריו ועל סוג המחלה.
א':
תרשים 1א' :זהות ראשונה  -קבוצה א'

73%
5%
5%
18%
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29%
24%

41%

בקבוצה ב' ) (2006נמצאה תמונה שונה במעט של הגדרת הזהות .שמונה משתתפים )מתוך
 (17הזדהו במשפט הראשון כהורה או קרוב משפחה של פגוע נפש ,ארבעה הגדירו עצמם
דרך מקום מגורים ,וחמשה הציגו עצמם דרך העיסוק .כזהות שנייה ,שמונה התייחסו למצבם
הנפשי.

תרשים 1ב' :זהות ראשונה  -קבוצה ב'

41%
29%
0%
24%
6%

6%

כאשר מתבוננים על כל המשתתפים ללא אבחנה בין קבוצות ,מתוך  39משתתפים 24 ,הזדהו
והציגו עצמם לראשונה כקרובי משפחה לפגוע/ת נפש ,ואילו רק  9הציגו עצמם דרך עיסוקם.

אמונה ביכולת להשתנות כמקור תקווה

הממצאים מראים התייחסויות שונות לאמונה בשינוי .נמצאו הבדלים מסוימים בין הקבוצות,
ובפרט בין הפעימות שנבדקו:

א .אמונה בשינוי כמניע להשתתפות בקורס  -חלק מהמשתתפים הכירו בצורך לחולל
שינוי ,והסבירו את השתתפותם בקורס ע"י הצורך הזה" :אני חושבת שאולי אין לי את הכלים
הנכונים ורוצה ללמוד"; "אני רוצה לקבל כלים"; "אני רוצה ליצור תקשורת טובה יותר,
להקנות לו את הכלים ,שיבין שהוא לא כמו כולם"; "רוצה לשנות את התקשורת ולהפסיק
להילחם ,לשפר את התקשורת עם כל המשפחה".

ב .פסימיות וחוסר אונים ביחס ליכולת השתנות בפעימה הראשונה  -במפגשים הראשונים
בקבוצה א' ניכרות פסימיות ותחושת חוסר אונים לגבי הסיכוי לשנות לטובה את בן המשפחה
והרגשה של אוזלת יד גם מול הממסד .אימא" :איך תלמדו אותי להתמודד עם ילד כזה
שהיה מחונן וידע כל דבר וכעת אינו יכול לעשות כמעט כלום?"; גבר על בת זוגו" :למה
לי להתאמץ אם היא ]בת זוגי[ לא עושה כלום בנידון?  -מה ניתן לעשות ,כדי לשנות את
המצב כדי שהדבר לא יחזור על עצמו שוב בשבוע הבא? ...אולי אני צריך להשלים עם זה
ולדעת שזה המצב?"; אימא" :לא מקבלים שום מידע מהמערכת  -מרגישה שלא מקבלת
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עזרה"; אחרת" :אני מאד מאמינה בשינוי ,אבל אני מפחדת שכישלון יפיל אותו .אזהיר אותו,
אגיד לו שיחשוב מה יקרה" .לעיתים הפסימיות מושפעת מגישתו הקוגניטיבית של הילד:
"כשהילד אומר :בשביל מה לחיות? ...הוא קורא ספרי פילוסופים והבין כי הדיכאוני רואה
את העולם באופן אובייקטיבי ואולי באמת שואל עצמו שאלה כזאת לא בצורה 'אוטומטית',
כפי שאנחנו רואים זאת".
ג .אופטימיות ותקווה לשינוי חיובי בפעימה הראשונה  -בקבוצה ב' נשמעו במפגשים
הראשונים משפטים אופטימיים המביעים רצון לשינוי שישפיעו על איכות חייהם ,כמו
"רוצה לשפר את התקשורת ...נראה לי שקורס ֶק ֶש"ת יכול לתת מענה"; או "רוצה להעריך
את הקיים ולדעת לקבל אחרת את הדברים" .נושא חיזוק הקשרים בין האחים הבריאים
לפגוע הנפש עלה אף הוא.
ד .ייאוש מול תקווה בפעימה השנייה  -היכולת להשתנות כמקור תקווה ממשיכה לקבל
ביטוי אך לא תמיד משקפת אמונה אמיתית ביכולת המשתתף לחולל את השינוי בפועל" :מה
שלא מוצא חן בעיני ורציתי שהיא תשנה ולא היה לי אומץ איתה ביחד ]זה[ שהיא תפסיק
לנהל לי את החיים"; "אם אבוא לבן שלי ואומר לו שהוא צריך להשתנות הוא יגיד ,אולי את
תשתני?".
ה .המשגת השינוי המיוחל בפעימות השנייה והשלישית  -במפגש השישי בקבוצה א'
התבקשו המשתתפים להכין רשימת נושאים ,שהיו רוצים לשנות אצל בן המשפחה המתמודד
)ר' טבלה  1להלן( .למרות השאיפות ,מביעים ההורים פחד מההתמודדות עם בן המשפחה
המתמודד" :לבעלי הוא מקשיב ואני פוחדת ,לי הוא לא מקשיב" .עולים ספקות לגבי יכולתם
להשתנות בעצמם ולגבי יכולתם לתווך לבן המשפחה המתמודד את השינוי" :אם אני שם את
עצמי במקומה ,האם אני הייתי יכול?" המשגת השינויים הרצויים משתנה לאורך הפעימות,
כמו גם הפן הרגשי הנלווה להגדרת השינוי .לעתים ניתן לזהות מידה של כעס של ההורים
על עצמם ועל בן המשפחה המתמודד ,בהקשר של התנהגויות המשפיעות ברמה היומית
על סדר היום של ההורה ,כגון מקלחת לא מאורגנת ,התערבות בחיי האם ,היגיינה ירודה,
סדר יום לא קבוע ועוד .כמו כן יש התייחסות לתפיסות עולם המשפיעות על המשפחה ועל
היחסים בין המשפחה לבן" :שילמד לקבל דברים ברוח טובה"" ,שיהיה עצמאי יותר ויהיה
אחראי על מעשיו".
ו .אופטימיות גוברת בפעימות השנייה והשלישית  -לאורך הקורס ,ניכרים בהדרגה סממנים
ראשונים של שינוי בהתנהגות ובחשיבה של ההורים בנוגע לאמונה ששינוי הוא אפשרי.
נראית הפנמה של הערכים הנלמדים של הקשבה ושיתוף בקשר עם פגוע הנפש" :ישבתי
עם הבן הרבה עם תשבצים וסודוקו ,לפעמים זה משעמם אותי אבל ...והוא למד להעריך
זאת והוא מתחשב"; "איך אני אתמודד? אולי אני לא אכעס כמו בפעמים הקודמות"; " הבן
בא בסוף שבוע והוא תמיד היה קם אחרי האוכל .שיתוף שלנו שאנחנו רוצים שיישאר אתנו
אחרי האוכל כי זאת הזדמנות היחידה בשבוע להיות יחד .היום הוא נשאר יותר".
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טבלה  :1שינויים חיוביים שהמשתתפים שואפים לראות אצל בן המשפחה המתמודד

יחסים של כבוד ושוויון ומתן חופש בחירה לאחר

שינוי בולט נמצא בהבנת ההורה שיש לכבד את הבחירה של פגוע הנפש .במפגשים הראשונים
נאמרים משפטים המתארים את הפחד של המשתתפים לתת לפגועי הנפש להחליט בעצמם:
"אני מאוד מאמינה בשינוי ,אבל אני מפחדת שכישלונ יפיל אותו"; "הבת בעבר הלכה
לראיונות עבודה לא מתאימימ ,להיות מנהלת חנות כאשר אינ לה שומ ני6יונ .עד כמה לתת
לה ללכת עמ הפנטזיה?"

מהפעימה השנייה ניכרת יכולת גוברת של המשתתפים לקבל את פגועי הנפש כפי שהם
ולאפשר להם יותר חופש בחירה ,אף בניגוד לתפיסת העולם של ההורה" :אני מבינ שאני
צריכ לשנות את הדעה שלי לגבי היכולות שלה"; "הבת שלי שמנמנה והיא מרגישה עמ זה
טוב אפילו כשמעירימ לה .כשהיא תגיע למודעות שלה היא תרצה והיא תעשה .כיבדתי את
זה שהיא תעשה מה שטוב לה".

עם זאת ,לעיתים הצורך שמרגיש ההורה להמשיך ולהגביל את חופש הבחירה מוביל
לסיטואציות קשות" :ג' מזג משקה אלכוהולי לסובבים .כשהגיע לע' פלטתי ,רצוי לא למלא
את הכוסית .ע' הגיבה בכעס נוראי .חשתי שהעולם נחרב עלי .כעסתי על פליטת הפה
שגרמה לי לחוש רע בפני בני וחברתו" .ניכר שהאם הרגישה מיד שטעתה כאשר בידלה את
ע' מיתר המשתתפים ,אף שאלה הבינו את החשיבות של איסור שתיית אלכוהול בזמן נטילת
תרופות פסיכיאטריות .התוצאה הייתה התרחקות של הבת מאירועים משפחתיים בכלל,
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והימנעות של האח משיתוף חברתו באירועים כאלה ,בפרט .האם יתר המשתתפים הבינו
שיש קשר בין תהליך השינוי הרצוי ובין יחס של כבוד ומתן חופש בחירה לבני המשפחה
בכלל ,ולמתמודד ,בפרט?
כפי שהחלו ההורים להפנים בפעימה השלישית ,מתן חופש בחירה וצמצום ההגנות ,הערכה
ליכולות ועידוד המסוגלות מעודדים את עצמאות המתמודדים ומאפשרים להם להתמודד
טוב יותר עם המציאות" :אני מרגישה בעקבות הקור 6שאני רואה את המ6וגלות של הבנ.
התחלתי לקרוא 6פרימ שהוא מתעניינ בהמ ואני מתקרבת אליו .הוא גמ נותנ מעצמו ,פתוח
יותר לטיפול"; לדעת מתי כנ או לא לעזור .הבנ מתלבט לגבי לימודימ .הוא ביקש שאני
ארשומ אותו ...הוא הזמינ אותי לבוא ליומ הפתוח וה6כמתי ברצונ .באותו יומ הוא אמר
שהוא יירשמ ]בעצמו[ ואמ ב6ופ יתחרט אז לא ילמד .אמרתי לו שדמי ההרשמה עליו אמ הוא
לא ילמד ...ב6ופ הוא מילא את הטפ6ימ ,נכנ 6לבד לפגישה".
מבחן קשה במיוחד להורים בהקשר זה היא הבחירה של האדם המתמודד עם מחלת הנפש
שלא לבוא הביתה" :בשבועות הוא רצה להישאר גמ והרגשתי שאני מאוד רוצה שהוא יהיה עמ
כל המשפחה )אכזבה ,עלבונ( .הבנתי שעלי לכבד את רצונו .גידלתי ילד שמ6וגל להחליט,
אני גאה בו .לא אמרתי להוריי כדי שלא יציקו לו וינגנו לו על המצפונ" .אמ אחרת אומרת
במפורש ":הייתה תקופה שהבנ לא רצה לבוא אלי בשבתות .אני אמרתי לו שאני זקוקה לו.
לקח לו זמנ אבל הוא חזר לבוא כי הוא ידע כמה זה חשוב בשבילי .לאפשר את הבחירה אכ
לשתפ את הרגש שלנו .לכבד את זכותו של הילד" .האמ מדגישה שמדובר באדמ בוגר ולכנ
טבעי לה שהיא לא תתערב בבחירות שלו " :איפה הגבול של הבחירה? איפה הגבול שבו אני
מאפשרת בחירה? בגיל  22אני לא קובעת לו".
המשתתפים מפתחים מודעות לצורך שלהם בשליטה לעומת הצורך לאפשר חופש בחירה
והתפתחות" :אני הבנתי שהנתינה שלי נובעת מצורכ שלי בשליטה"; " הבנ שלי חלה בגיל
 .16הוא אוהב נורא טבע ,והיומ אפשרנו לו לע6וק במה שאוהב .אולי זו ההזדמנות שאת
מדברת עליה?"

מודעות ההורים לתפיסת העולם של ילדיהם המתמודדים עם מחלת הנפש
כבר מהפעימה הראשונה ,המשתתפים מודעים לפער בין צורת החשיבה שלהם לתפיסת
העולם של פגוע הנפש שאינו רק פער דורות ומכביד על יכולתם לעזור לו" :רוצימ להיכנ6
לתבונה שלו ולהבינ אותו ...קשה להשלימ עמ זה"; "קשה לנו לקבל את הילד עמ המגבלה,
ובגלל זה קשה לנו לזהות את מוקדי הקושי שלו"; "יש לי בנ חולה כ– 10שנימ ...מרגישה
שהוא מוגנ אכ מעוניינת להבינ מה יש בתוכ ראשו ...ולקדמ אותו".
בפעימה השנייה התברר כי התמודדות ההורה כפולה :חוסר יכולת להבין את המחלה עצמה,
את הקושי של פגוע הנפש עם מחשבות ודמיונות שווא ,וכן את ההתנהגות שכתוצאה מכך,
בתא המשפחתי ולעומת זאת בחברה" :הרבה פעמימ אנחנו חושבימ שהדברימ לא נובעימ
מהמחלה אלא שהיא תופ6ת טרמפ .לא תמיד היא לא מרגישה טוב אלא יותר נעימ לה לנוח
במיטה מאשר לשטופ כלימ"; "הבת מנהלת שני 6וגי יח6ימ .היח 6למשפחה שהוא יח 6מובנ
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מאליו ולא צריכ להשקיע בקשר והיח 6לחברה שהוא מושקע .היא מאד מכונ6ת בתוכ עצמה
ואילו עמ החברה היא מחויבת להיות נחמדה".

בסיפור הבא נראה שככל שמתפתחת היכולת להבין את תפיסת עולמו של פגוע הנפש,
מתפתחת היכולת לאמפתיה ולהזדהות עמו ,ואז פוחתת ההתנגדות שלו באופן שמאפשר
שיתוף פעולה והתפתחות של כל המעורבים" :ה6רט ]פטרישה דיגנ[ עורר בי רגשות אשמה.
נ6חפתי אחרי התווית ,נטיתי לה6כימ עמ המערכת .איבדתי את האמונה ביכולת של בתי
לתפקד כאדמ רגיל ...חשבתי שההישג הגדול יהיה כשהיא תכיר במחלתה .עכשיו ,בעקבות
ה6רט והקור 6אני חושבת ,שההישג הוא המאבק שלה ...אמ עד עכשיו רוחה לא נשברה .מי
אני שאעמוד בדרכה .העברתי אליה את האחריות ,והיא אכנ לוקחת ועושה".

מודעות עמוקה לקשיי פגוע הנפש ניכרת בדברים שאמרו המשתתפים בפעימה השלישית:
"הבעיה של הילד היא גמ מחשבות שווא ,וזה מאוד קשה לו וזה תו6פת לכל מה שנדרש";
"לדעת שיש את המחשבות הללו זה כבר כברת דרכ להחלמה .היכולת לשתפ ולומר ]כמו
ב6רט נפלאות התבונה[ ...לכל אחד יש תבניות שקשה לנו להתמודד אתנ".

ההורה כמטפל והגישה האמפתית

משתתפי הקורס ,נוסף על היותם הורים או בני זוג ,נושאים גם בתפקיד של מטפל .המשתתפים
מבקשים את ההכוונה ואת הכלים להתמודד עם התפקיד הנוסף שנכפה עליהם" :תלמדו
אותנו סבלנות? אנחנו מתפרקים!" .ההדגשה היא על יכולת ההורה לתווך את עקרונות
הקורס אך גם לפתח אמפתיה ,הזדהות ושיתוף .כפי שאמרה אם אחרת במפגש הראשון:
"עושים לילדים החולים שלנו הורים בריאים = מחלימים".

בפעימה הראשונה ניכר חוסר עקביות בגישה הטיפולית של ההורה כלפי פגוע הנפש.

"אני עברתי מדינאמית לפסיבית .הילד היה באוניברסיטה ,קיבל מלגה ,ואז קרס .היום הוא
בהוסטל שיקומי ,עובד באריזות פלסטיק .אבל בשבילו זה אור ,סיבה לקום בבוקר".

מתכונות המטפל כלפי המטופל גילויי האמפתיה הם הבולטים ביותר ,ולצדם יש גם הכרה
גם בחשיבות גילויי המסוגלות והאמון )מעקרונות קורס ֶק ֶש"ת( וכן הידיעה שיחס של הגנת
יתר עלול לגרום לנזק" .צריך להאמין שהאדם מולנו מסוגל ...חשוב לאפשר את האמונה
בו"; "אני יודעת שההגנתיות שלי עושה נזק".

בפעימות השנייה והשלישית ההורים מקבלים עליהם את תפקיד המעודד ,המלמד ,המאפשר
לפגוע הנפש להמשיך את שגרת החיים בהתאם לצרכיו וליכולותיו" .שילמד מהניסיון,
שיפנים דברים ,שילמד לקבל דברים ברוח טובה"; "להיות מעורב בחברה ובסביבה ,לדעת
לקבל את המחלה להבין שהיא קיימת ,לנסות לעשות דברים בצעדים קטנים".

ההורים מנסים להפנים את מסר התיווך ואת התהליך הנדרש לקידום שינוי" :כוונה ,הרצון
שלנו להעביר משהו והצד השני מקבל את המסר"; "הדדיות ,התגובה של הצד השני כשהיא
עניינית ותואמת אך לא חייבת להסכים" .כשהם מתקשים ,משתתפים אחרים מגיבים על
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דבריהם ומנתחים אותם ,כמו בסיפורו של י' על בת שהיא ִקצרת רוח כלפיו ,אולם כשהיא
בחדרה עם חברה היא מאוד שמחה ועולצת .כאשר האב שואל אותה לפשר התנהגותה ,היא
מסבירה שאותו היא לעולם לא תפסיד ,אך אם היא תתייחס כך לחברה היא עלולה להפסיד
אותה" .האדם החולה מצליח לגייס לפעמים רגעים וכוחות לאנשים שמחוץ לטריטוריה
הרגילה שמקבלת אותו כמות שהוא ...וצריך לראות את זה בצורה חיובית" .משתתפים
אחרים מדברים על חוסר השיתוף של האב" :יש כאן קוים מקבילים .הם לא מדברים ,היא לא
מסבירה את עצמה והוא לא מבין מה היא מרגישה .הוא פוחד לשאול למה לא טוב לה"; "יש
כוונה מצדו להראות לה איזו קרבן הוא הקריב על מה הוא ויתר והוא לא מבהיר לה את זה
אלא שומר לו בלב"; "הוא נטל על עצמו את כל התפקיד לטפל באדם חולה .היא אנטיפטית
אליו .הוא לא מצליח ליצור איתה קשר" .ר' דווקא רואה את הסיפור באור חיובי יותר" :אני
רואה כאן אינטימיות מאד מיוחדת בינה לבין האב .היא מאד בטוחה בקשר עם האב היא
בטוחה שהוא לא יעזוב אותה גם אם היא תדבר אליו לא יפה".
בפעימה השלישית המשתתפים מדגישים את ההשפעה החיובית של הקורס על התנהגותם
בתפקידם כמטפלים ,המתבטאת בגילויי אמפתיה ,הבנה והזדהות עם פגוע הנפש אך גם
בשינויים מיטיבים בפועל" .אני מרגישה בעקבות הקורס שאני רואה את המסוגלות של הבן".
האם משתמשת במושגי היסוד של הקורס ומדגישה זאת בדבריה" .המשחק בין המסוגלות
והחוסר מסוגלות .לדעת מתי כן או לא לעזור ...היכולת שלי להסתכל ולהחליט במה כן
לעזור ובמה לזוז הצידה".

מעבר מרגש לחשיבה קוגניטיבית
כבר בפעימה הראשונה נשמעים משפטים המביעים הבנה לקושי של פגועי נפש להתמודד
עם תהליכים הנראים לאדם הנורמטיבי כפשוטים ואוטומטיים ,אך בפועל הם מורכבים,
באופן שמאפשר להתגבר על תגובת התסכול הרגשית המיידית]" .לאחר ניתוח קוגניטיבי של
תהליך קימה בבוקר[ חשבנו שזו משימה ממש פשוטה .היא בעצם ממש לא פשוטה לילדינו".
הדבר ניכר גם בפעימה השנייה" :לנו זה נראה מובן ודרושות כל כך הרבה פעולות של תכנון
על מנת לתכנן פעולה פשוטה" ;"...עכשיו אני מתחילה להבין כמה דברים נדרשים ואני כל
הזמן כועסת עליה על הבת ,מה הבעיה ללכת לקניות מה הבעיה לנקות את הבית וכו' ...לא
חשבתי שזה כל כך מורכב ,לנו זה נראה בנאלי ,ברור".
אחת האימהות מעידה" :קיים פער בין מה שאני מרגישה למה שאני חושבת ,ולהתנהג איך
שצריך ." ...דברי האם מסכמים את לב הרעיון של הקורס .התגובה הראשונית היא הרגש,
אשר מנהל את התנהגותנו .המודעות והתהליך הקוגניטיבי ,לדברי האם ,באים לאחר התגובה
הרגשית .אך בתהליך הקוגניטיבי היא מודעת שההתנהגות הראשונית ,הרגשית ,לא מניבה את
התוצאות הרצויות .זה שלב ראשון בתהליך ההשתנות הרצוי" ,מודעות"  -מעבר מהתנהגות
רגשית ספונטנית לחשיבות המודעות והתנהגות הנובעת מתוך "מחשבה".

שאלת המחקר השנייה
שאלת המחקר השנייה הייתה :כיצד מתגלם בשפת המשתתפים המעבר מחשיבה ומהתנהגות
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פסיביות לחשיבה ולהתנהגות פרואקטיביות בתהליך השינוי של ההורה ביחס לעצמו וביחסו
לפגוע הנפש? הוגדרו הממדים הבאים המציינים התייחסות לחשיבה או להתנהגות פסיבית
או פרואקטיבית )אקטיבית(:

פאסיביות  -הוגדרה כשימוש במילים ובביטויים המביעים רגשות המשתקים את האדם ,כגון
חוסר מעש ,עקשנות ,קבלה ,חוסר אמון ,הגנת יתר של ההורה .כמו כן ,היא מבוטאת במילים
המתארות חוסר מוטיבציה אצל פגוע הנפש ,חוסר יוזמה ,שעמום ,והימנעות מהתמודדות,
כגון אי–יציאה מהבית.

אקטיביות  -מבוטאת במלים המביעות רצון ומוטיבציה לשינוי ,להתקדמות ובגיוס משאבים
רגשיים להעצמה ולמימוש עצמי .כמו כן היא מבוטאת דרך תובנות המניעות תהליכים
וביצועים מעשיים למימוש עצמי ,ללימוד וליוזמה.

אינטראקצייה בין ההורים לילדים  -האם מקור היוזמה לתהליך האקטיבי נובע מיוזמה של
פגוע הנפש ,או מפעילות של הפעלת פגוע הנפש ע"י ההורה? מפעילות יזומה של ההורה
כלפי עצמו ,כסוכן של עצמו ,או גישה המבטאת את תהליך הלימוד והשינוי שההורה עובר
בקורס ומשפיע באופן עקיף על האינטראקצייה עם הילד? )DiClemente, 1991; Alvorad
.(& Grados, 2005; Hadas–Lidor, 2005

דרגת האקטיביות  -האם התהליך הוא בשלב הלמידה והמודעות ,בשלב ההפנמה או בשלב
המעשי? ).(Prochaska et al, 1992

התייחסות לפעימה שבה נאמרו המשפטים.

ניתוח האקטיביות מול פסיביות באינטראקצייה בוצע ע"י התייחסות למרכיבים האלה:

 .1המילים והביטויים שבהם בחר ההורה להגיב;

 .2תפיסת העולם של המספר לגבי הנושא;

 .3משמעות הנושא הנלמד למגיב;

 .4הרגשות המעורבים.

כיצד מתגלם בשפת המשתתפים המעבר מחשיבה ומהתנהגות פסיבית לחשיבה והתנהגות
פרואקטיבית בתהליך השינוי של ההורה ביחס לעצמו וביחסו לפגוע הנפש?

את ההורים שאלו המנחים לגבי הגישה הפעילה ,איפה הם נמצאים על סולם בין ) 1פסיבי
מאוד( ל–) 10אקטיבי מאוד( .הורה אחד מתוך ארבעה שענו בקבוצה א' מיקם עצמו בנקודה
אחת ,ושלושה מיקמו עצמם במקום חמישי ,או כפי שמעידה על עצמה אחת האימהות" :אני
יכולה לשנות אם יתנו לי אמצעים וכלים".

בשתי הקבוצות מביעים ההורים את ההבנה שהשתנות ולמידה הכרחיות לתהליך ההחלמה.
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ההורים זיהו את ההבדל בין הגישה הפסיבית המבטאת ייאוש וחוסר תקווה ,לבין הגישה
האקטיבית המזוהה עם תקווה והחלמה" :הפסיכיאטר אמר שייתכן ולא ישתנה ,זה ידע חדש
ואנחנו מתקוממים נגדו ...באנו אליו כדי לקבל כלים ,והוא ניסה לשכנע אותנו שמצבו לא
ישתנה ,מייאשים אותך" .יש כאן כעס אשר ינביט תהליכים פרואקטיביים.
בשלבים המוקדמים נמצא ביטויים של פאסיביות ,אוזלת יד וייאוש" :כך זה באישיות שלו
וכך זה גם יישאר"; "אינו מאמין בזה ,לא רואה אותו עצמאי מחוץ לבית"; "לא דורשים ממנו
ולא מתווכחים איתו" .גם בפעימה השנייה ניכרות תגובות של ייאוש ,הגנת יתר ,אך יש גם
התייחסות לפעילות יזומה של פגוע הנפש ,ניסיונות ליוזמה אצל ההורים ,שיתוף פעולה של
המתמודד" :היינו צריכים כל הזמן לדאוג לדברים וזה לא היה שווה" ; "אם אנחנו מורידים
את ההגנה ,איך לעשות כדי שהוא לא ייפול?"
בפעימה שלישית ניכר יישום של עקרונות הקורס .למשל ,הימנעות חברתית הפכה לשיתוף
פעולה בין בני המשפחה בעקבות יישום עקרון השיתוף של קורס ֶק ֶש"ת .דוגמה נוספת היא
התייחסות למסוגלות של פגוע הנפש ,עוד אחד מעקרונות הקורס ,שקרבה בין האם לבנה
והניע תהליך של שינוי" :הבן בא בסוף שבוע והוא תמיד היה קם אחרי האוכל .שיתוף שלנו
שאנחנו רוצים שיישאר אתנו אחרי האוכל כי זאת הזדמנות היחידה בשבוע להיות יחד.
היום הוא נשאר יותר" ; "אני מרגישה בעקבות הקורס שאני רואה את המסוגלות של הבן.
התחלתי לקרוא ספרים שהוא מתעניין בהם ואני מתקרבת אליו .הוא גם נותן מעצמו ,פתוח
יותר לטיפול".
בניסוח השאלה טמון קונפליקט בין הצורך והרצון של ההורה לטפל בפגוע הנפש או להציב
גבולות ולאפשר לעצמו להתפתח ולחיות את חייו בגבולות ברורים .תהליך אקטיבי כלפי
התפתחות עצמית עלול להוביל להתנהגות פסיבית כלפי פגוע הנפש ,כפי שמעיד הסיפור
הזה :״יש לי בנ שנמצא בשיקומ בהו6טל .היה לנו בר מצוה של אחיינימ והזמנו אותו לבוא.
שבוע לפני הוא אמר שהוא מוכנ לבוא בתנאי שההורימ לא יתווכחו ביניהמ ושאחותו לא
תנגנ בגיטרה כי זה מפריע לו .בעלי לא קיבל את זה וגמ בתי השנייה אמרה ,מה פתאומ שהוא
יבוא ויקבע לנו את הכללימ? ...בעצמ קיבלתי מהמ לגיטימציה לשימ גבולות .אני צלצלתי
אליו ואמרתי לו שאני יכולה להבטיח אבל לא יכולה לקיימ .זה המצב .הוא אמר אמ אתמ לא
מוותרימ אני לא בא והוא אכנ לא בא .היה לי מאד קשה עמ זה=.

ניתוח מילים וביטויים
כדי לבחון את נקודת מבטם של הנחקרים בנוגע לאקטיביות ולפסיביות ואת השינויים לאורך
תקופת המחקר ,רוכזו בטבלה שני הביטויים והמילים שבהם השתמשו בשלוש הפעימות.
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טבלה  :2מילים וביטויים

1

1

1

2

2

2

3

3

3

ביטויי האקטיביות או הפסיביות מתייחסים לשלושה היגדים (1) :ההיגד של ההורה לעצמו;
) (2ההיגד של ההורה לילד; ו–) (3התבטאות הפעילות האקטיבית והיוזמה של פגוע הנפש
בעצמו .באשר להיגדים מהסוג הראשון ,של ההורה לעצמו ,בפעימה הראשונה הוא מהוסס,
עם ביטויים כגון "מנסה" או "רוצה" ,המבטאים רצון לשינוי ,אך אינם החלטיים או מעשיים.
בפעימה השנייה מתרחש שינוי מסוים ,עם ביטויים כגון" ,אפשר לפעול אחרת"" ,מגייסת
את הכוח" .בפעימה השלישית הביטויים מעשיים יותר ומבטאים תהליך של מציאת פתרון
ויישומו ,כגון "היכולת לשתף ולומר"" ,לשתף את הרגש שלנו".

לגבי ההיגדים מהסוג השלישי ,בעוד שבפעימה הראשונה היוזמה של פגוע הנפש לא באה

ההיגדים מהסוג השני ,של ההורה לילד ,בפעימה הראשונה הם כלליים ,כגון "הנעה" ,או
"ממשיכים" .בפעימה השנייה הביטויים כלפי פגוע הנפש נהיים יותר ספציפיים אך עדיין
לא מעשיים ,כגון "הוא כן יכול"" ,רצון לקדם אותה" .שינוי מובהק נמצא בביטויי ההורים
המתארים את האקטיביות שלהם ביחסם אל פגוע הנפש בידיעה שיחס זה ייצור מוטיבציה
ופעילות.
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כלל לידי ביטוי ,ובפעימה השנייה ההתייחסות היא כללית ,הרי בפעימה השלישית באות
לידי ביטוי הצלחותיהם של פגועי הנפש ליזום ולבצע תהליכים מקדמי שיקום ,כגון פרסום
מודעות שידוכים ,יכולת שיתוף עם הסביבה והליכה לראיון עבודה.
באופן כללי הביטויים בפעימה השלישית מבטאים תובנות וסוגיות שמעוררות מחשבה
אצל הנחקרים ,לעומת ביטויי הרגש הספונטני וההססנות בפעימה הראשונה .בפעימה זו,
הביטויים החיוביים והשליליים ,סימני השאלה ,מתייחסים בעיקר לפגוע הנפש ולא להורה.
הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בביטויים השליליים.
מהפעימה השנייה ואילך ניכר שינוי בהתבטאות הרגשית של ההורה ,והרגשות השליליים
שלו לובשים צורה ספציפית ,מביטוי של צער וקושי כללי בשלבים הראשונים לביטויים
ספציפיים של דאגה לפגוע הנפש ,של חוסר יכולת להתמודד עם רגשות הרחמים כלפיו,
רגשות שנאה כלפיו והצורך במתן לגיטימציה לרגשות אלה .גם הביטויים הכללים ,כגון
"קושי ליצור קשר" מקבלים ביטוי ספציפי יותר" :הוא לא נותן לאנשים להתקרב אליו".
ביטויים כללים ,כגון "לא בסדר" מתפתחים למושגים יותר ממוקדים ,כגון "מדבר על
חששותיו" ,או "התסכול שהיא חווה מול הקושי".
גם הביטויים החיוביים פושטים ולובשים צורה ,מהתיאורים הכלליים ביותר לביטויים
ספציפיים וממוקדים .למשל ,מ"רוצה לעזור"" ,תמיכה" ו"תקווה" בפעימה הראשונה,
לביטויים חיוביים ספציפיים ,כגון "אני מנסה להיות יותר סבלנית" ,או "יש לו המון כוח
להתמודד" בפעימות השנייה והשלישית.
כמו כן ניתן לאתר ביטויים חיוביים המדגישים את תהליך הלמידה של ההורה והמעבר מהורה
למטפל .בשעה שבפעימה הראשונה והשנייה ההורה מתבטא בביטויים כללים של רצון
לעזור ,הרי בפעימות השנייה והשלישית הביטויים החיוביים מבטאים כלים שימושיים בקשר
שבין מטפל למטופל ,כגון מילים המבטאות אמפתיה" :מנסה להשתתף איתה במצוקתה".
לבסוף ,בפעימות אלו נעשה שימוש בביטויים חיוביים המתייחסים לתהליך התיווך ,כגון
"אני רואה את המסוגלות של הבן" ,או "באתי עם המון כוונה".
במילות השאלה ניכר השינוי של מעבר משאלות כלליות מאוד לשאלות הממוקדות בנושא
ספציפי .בשעה שבפעימה הראשונה הן מבטאות חוסר ודאות וחוסר ידיעה כלליים ,הרי
בפעימה השנייה השאלות נהיות ממוקדות יותר" :מה עם בן אדם שלא רוצה כלום?".
בפעימה השלישית השאלות בחלקן רטוריות ומדגישות את דעתנותם של הדוברים ,כגון
"אולי זו ההזדמנות שאת מדברת עליה?" כמו כן ,בשלבים מתקדמים יותר של הלימוד עולות
שאלות הנוגעות לגבולות של ההורה עם עצמו ,לגבול שבין ההורה לילד ,לגבולות הבחירה
ולגבולות השיתוף.

מפגש סיכום של קבוצה א'
במפגש האחרון של קבוצה א' התבקשו ההורים לסכם את חוויית הקורס .כמה מדבריהם
מובאים כאן בהתייחס לשאלת המחקר הראשונה.
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כמה הורים מדברים על הקושי להבין וליישם את שפת התיווך" :התאוריה הייתה מצוינת ,אך
לא תמיד קל להבינה" ,וחסרים להורים כלים ליישומה .כשליש מההורים הביעו את רצונם
להמשיך וללמוד" :אני מרגישה שלא מספיק לי ,לא הקפנו כל מה שציפיתי שנקיף" .רבים
תיארו התקדמות של ממש שהשיגו בזכות הקורס" :לא הייתה אמונה שמשהו יכול לעזור.
כל הזמן שאלתי את עצמי ממה אקח טיפים .שמתי לב שאני לוקחת דברים ממה שאנשים
אומרים ...הבת כבר לא חושבת על מה שהיא איבדה ,אלא על מה שיש לה .בואו נשמח במה
שיש לנו .התחברתי לגישה שהצעתם" .משפט זה מבטא את התהליך משלב הייאוש" :לא
הייתה אמונה שמשהו יכול לעזור" ,לשינוי תפיסתי שהתחולל במשתתפת" :שאני לוקחת
דברים ממה שאנשים אומרים .להסתכל על הכן ולא על הלא" ולבסוף התהליך שהשפיע
על בתה המתמודדת" הבת כבר לא חושבת על מה שהיא איבדה ,אלא על מה שיש לה" .א'
מספרת על בתה שגרה בדירה שכורה ,עובדת מספר שעות בשבוע בניקיון ,אך מגדירה את
מצבה כגרוע" :השמינה  20קילו .לא מחשב ,לא אינטרנט .כל ערב רק מדברת איתי בטלפון.
ניסתה להתאבד" .הקבוצה משקפת לה שהבת עושה הרבה  -עובדת ,מחזיקה דירה .הקבוצה
משקפת תפיסה אופטימית הרואה בכל סיטואציה את החיובי והבונה ,את המסוגלות והגישה
האקטיבית של המתמודדת" :היא עובדת ומחזיקה דירה".

הודגש השינוי בעיקר ביחס של ההורה לעצמו כישות נפרדת המגשימה את עצמה ונותנת
מקום לחייה האישיים ,ונתינת המקום לילד החולה ממקום של כבוד לתפיסת עולמו ורצונו.
כפי שאומרים ההורים" :כל מה שנאמר פה  -אני מסכימה .אני אישית לקחתי מכאן  -כמה
שיותר סבלנות .יש לי זכות לאני שלי .בשבילי זאת כבר התקדמות" .האם מדגישה את
התהליך שעברה ,המודעות לעצמה כישות נפרדת מהבת ,הזכות לעצמי" יש לי זכות לאני
שלי" :וכן התייחסות לחלקה מטפלת "כמה שיותר סבלנות"  -מעבר מתגובה רגשית לתגובה
קוגניטיבית .ועוד" :לי היה מאוד קשה לשמוע את הסיפורים .הבת שלי קטנה ,ואני מטבעי
בונה סרטים ,רואה שחורות .מה שכן למדתי ואני קצת מיישמת  -קצת להרפות ולתת לה
יותר מקום ,גם אם בא לי לצעוק .מקווה שיהיו סרטים אחרים" .מעבר מרצון לשלוט לשתף
ולתת כבוד לרצון המטופל כפי שהאם אומרת" :קצת להרפות ולתת לה יותר מקומ" .גם פה
נראה מעבר מתגובה רגשית" :בא לי לצעוק" ,לחשיבה ולאיפוק.

1

7

תגובות ההורים תומצתו לשש ֵתמות מרכזיות;  4מהן חזרו בדברי הורים אחרים ,ושתי ֵתמות
שהביעו  2משתתפים שונים ,אך היו חשובות בקשר לנושא המחקר .להלן בטבלה  3ותרשים
.3

21

2

6

4

1

טבלה  :3סיכום  -תגובות ההורים במפגש האחרון של קבוצה א'
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תרשים  :3סיכום  -תגובות ההורים במפגש האחרון של קבוצה א'

33%

29%

5%

19%

10%
5%

סיכומי ההורים מחזקים את ממצאי המחקר .הרצון להמשיך ללמוד ולקבל כלים להתמודדות
פגוע הנפש ,ההרגשה שחל שינוי בתפיסה וקבלת יסודות לשינוי הם כ– 70%מכל תגובות
ההורים .הרצון להמשיך ללמוד מבטא אקטיביות ותקווה לשיפור ומכשיר את המעבר משלב
הלימוד לשלב היישום ע"י שינוי בתפיסת ההורה את עצמו ואת פגוע הנפש.

דיון
המחקר הנוכחי נועד לתאר את ההשתנות הקוגניטיבית והרגשית של משתתפי קורס ֶק ֶש"ת,
ולהראות כיצד היא באה לידי ביטוי בשפתם ובהתנהגותם .רציונל המחקר עומד על זיהוי
התמות המרכזיות שמבטאות את תהליך השינוי הזה בפרוטוקולים של הקורס .המחקר הזה
ֵ
ייחודי בהיותו מהיחידים שחקרו את תגובת ההורים בזמן אמת ,כלומר מתוך הפרוטוקול
הנרשם בשעת הלימוד עצמו ,תוך כדי ההשתנות .תגובות ההורים לדברי המרצה נרשמו
בפרוטוקול במלואן והן ספונטניות ובלתי ערוכות.
במחקר זה נבחנו שתי שאלות מחקר:
 .1מה הם השינויים החלים אצל המשתתפים במהלך קורס ֶק ֶש"ת ,וכיצד הם ניכרים בהיבטי
התפיסה ,הרגש וההתנהגות?
 .2כיצד מתגלם בשפת המשתתפים המעבר מחשיבה ומהתנהגות פסיביות לחשיבה
ולהתנהגות פרואקטיביות בתהליך השינוי של ההורה ביחד לעצמו וביחסו לבן המשפחה
המתמודד?
באשר לשאלה הראשונה ,תוצאות המחקר מלמדות שאכן אצל חלק מהמשתתפים השתנו
האמונה ,יכולת השינוי העצמי של ההורים המשתתפים ושל בן המשפחה המתמודד וכן
יכולת ההבנה ,הקבלה ,הבעת ההערכה והאמפתיה של ההורים כלפי בן המשפחה המתמודד.
משתתפים רבים עברו מחוסר אמונה ומייאוש לאמונה ביכולת להשתנות ולתקווה  -הם שינו
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את תפיסת העולם ולמדו לראות ולהזדהות עם תפיסת העולם של בן המשפחה המתמודד,
ועברו מהצורך בשליטה לשחרור ולמתן חופש בחירה לבן המשפחה המתמודד .ההורים למדו
לשתף אותו/ה בקבלת החלטות בתהליך ההחלמה כאלטרנטיבה לשליטה )רדליך .(2007 ,כן
נמצא שימוש הולך וגובר בביטויים הנוגעים לכלים שימושיים בקשר שבין מטפל למטופל,
כגון מילים המבטאות אמפתיה וכן מילים המתייחסות לתהליך התיווך.

במפגשים האחרונים בולטים חשיבה וניתוח לוגי או קוגניטיבי של המצבים לעומת
התפרצויות רגשיות של ההורים ,כפי שבאו לידי ביטוי בסיפור אירועי החיים .בסה"כ ניכר
מעבר מהתנהגות המונעת ע"י הרגש להתנהגות המונעת ע"י חשיבה.

לגבי השאלה השנייה ,נמצא שההורים נטו יותר ויותר לתפוס עצמם כנפרדים מבן המשפחה
המתמודד ,כלומר מימוש עצמי והעצמה עצמית ,בין היתר ,דרך הלימוד .הרצון ללמוד הוא
הנושא העובר כחוט השני לאורך המפגשים .בשיאו התבטא הדבר בסוף הקורס ברצון לעוד
מפגשים בקורס המשך .הורים מטפלים בילדים המתמודדים עם מחלת נפש קשה מביעים
את רצונם להעשיר את הידע שלהם על המחלה ועל שיטות הטיפול בה .כמו כן מביעים
ההורים רצון ללמוד על איכות החיים שלהם עצמם ,כגון ניהול מתח ,איזון בין זמן עבודה
לזמן משפחה וזמן איכות לעצמם ).(Weiss et al., 2011

בפרק זה הוצג הקשר בין נושאי הקורס ומרכיבי השינוי שנמצאו במחקר לאורך הפגישות.
להלן אדון בשלושה מרכיבי השינוי הבולטים בממצאי המחקר :ההורה כמטפל ,זהות עצמית,
ותפיסת עולם והתנהגות.

ההורה כמטפל והגישה האמפתית

כלפי בן המשפחה המתמודד ,ניכר שינוי באווירת הקבוצה ככלל ,ואצל חלק מהמשתתפים
שהתבטאו במהלך הקורס ,בעיקר בהעברת האחריות לניהול המחלה לבן המשפחה המתמודד
עצמו ,מתוך כבוד ,הערכה וקבלה .התפיסה שעומדת מאחורי קורס ֶק ֶש"ת מאמינה ביכולת
האדם להשתנות בכל גיל ובכל מצב של בריאות או חולי .קורס זה מדבר או מדגיש את השינוי
או את השיפור בתקשורת טובה יותר עם בני המשפחה )הדס לידורHadas–Lidor&;2006 ,
 .( Weiss, 2005במחקר הנוכחי חווים החוקרים עם המשתתפים את יכולת ההורה להפנים
את מושגי התיווך וכליו ואת תהליך ההחלמה ולקבל את תפיסת עולמו של פגוע הנפש ,תוך
גילוי כבוד ,אמפתיה ויכולת הקשבה .אמפתיה היא רגש והתייחסות חשובים ביותר להבנת
הדינמיקה של האישיות ויצירת שינוי באישיות ובהתנהגות האחר )יאלוםRogers, ;2010 ,
 .(1995תהליך זה חשוב מפני שמשפחות הנחשפות למחלה ממושכת נדרשות לטפל בבן
המשפחה החולה לאורך שנים רבות ואף כל החיים .התפקיד הטיפולי "נכפה" על המשפחה
בכלל ,ועל האם ,בפרט .חוסר ידע והיעדר מקצועיות של המטפל של המשפחה גורמים
למתח ולירידה באיכות חייהם .לעומת זאת ,מקצועיות ,מידע וסביבה נאותה משפרים את
הסיכוי להחלמה ולאיכות חיים טובה של המטופל ומשפרים את איכות חיי המטפל )Fallon,
.(2003; Weis et al., 2011

חשיבות ניתנת בקורס ליחסים בין ההורה לבן המשפחה המתמודד .במפגש הראשון הביעו
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ההורים צורך לקבל כלים להתמודד עם בן המשפחה המתמודד .קורס ֶק ֶש"ת הוא קורס
אקדמי במהותו ,קורס שעובד באופן מיוחד מהאקדמיה להכשרת הורים .הקורס באקדמיה
מיועד במקורו להכשרת מטפלים .הכלים שקורס ֶק ֶש"ת נותן להורה הם אפוא כלים מעולם
הטיפול .שינוי ההורים בעקבות רכישת שפה וכלים אלה מספק צרכים שביטאו בתחילת
התהליך .מקפארלן ושות' )  (2003מדגישים את חשיבות הקשר הנוצר בין בני המשפחה לבן
משפחת המתמודד במהלך תוכניות התערבויות משפחתיות ,כתמיכה במאמצי בני המשפחה
לחזק את יקיריהם להשגת החלמה .מכאן חשיבות תהליך השינוי ,הן במהלך החיים במחיצתו
של אדם המתמודד עם מחלה נפשית ובו–זמנית במהלך הקורס עצמו ,ההורה עובר מתפקיד
של הורה "בלבד" לתפקיד של הורה מתווך .בתוך מערכת היחסים בין בן המשפחה המתמודד
לבינו מתקיימים כל המרכיבים של התהליך השיקומי–טיפולי .מערכת יחסים של מטפל
ומטופל מוגדרת כקשר מזין המכיל פוטנציאל לשינוי וגדילה של שני הצדדים ,שהיחסים
ביניהם מושתתים על ערכי קבלה והכרה בזכותו של אדם להתקיים ולהיות חשוב ומוערך
) .(Compton & Galaway,1984רוזנהיים ) (1990הגדיר קשר בין מטפל למטופל כחממה
המכילה את כל התנאים האופטימליים לצמיחה .זהו תהליך אך לא מצב של בניין גשר
תומך ואמון בין פגוע הנפש לבין המטפל בו ,שבו שני בני אדם עם אינטרס משותף בונים
אינטראקצייה רגשית ).( Perlman, 1979
במחקרה של וייס ) (2012על האפקטיביות של קורס ֶק ֶש"ת נמצא שהשתתפות בקורס
מניבה שינויים מובהקים בעמדות הידע של המשתתפים המתייחסות להתמודדות עם האדם
המתמודד עם מחלה נפשית .משתתפי המחקר הרגישו הקלה מובהקת בנטל האובייקטיבי
והסובייקטיבי של מתן טיפול לבן המשפחה .כמו כן נמצא שיפור בהתמודדות עם פתרון
לעמדות לגבי הפעולות שבני המשפחה המטפלים נוקטים כלפי
בעיות בתוך המשפחה וביחס ָ
המתמודד .גם במחקרם של רדליך ושות' ) (2011נמצא שתפיסת התקווה של בן המשפחה
ביחס למתמודד עלתה ממש בעקבות קורס ֶק ֶש"ת .גם מחקרים אחרים )למשלMcFarlane ,
 (et al., 2003הוכיחו שהתערבות משפחתית משנה הן את תפיסת ההורים את עצמם והן
את היחס לבן המשפחה המתמודד .התערבויות אלו כוללות רכישת מיומנויות חברתיות
וקוגניטיביות ,כגון מתן כבוד הדדי ,הענקת כבוד לאחר ,פתרון בעיות באמצעות דו–שיח,
ניהול מצבי לחץ ומשבר והצבת מטרות ) .(Dixon & Lehman, 1995כפי שמתואר
בתאוריית ההשתנות ,הפרט מפתח אמון בגורמים תומכים ואחרים מובהקים ,אמפתיה
לבעיות הזולת ,ובהמשך משפר את ההתנהגות החברתית ) .(DiClemente, 1991אף שהיעד
לשינוי הוא המשפחה ,ההשפעה מכוונת בסופו של דבר להעלות את רמת התפקוד של פגוע
הנפש ולהפחית סימפטומים )ביגל .(1998 ,מכאן חשיבותו הרבה של תהליך הלמידה המכוון
את ההורה לרכוש כלֵ י טיפול מקצועיים.

זהות עצמית
זהות האדם מורכבת מתפיסות סובייקטיביות של העצמי ומקשריו עם דמויות מרכזיות
בחייו ,והיא כוללת גם הישגים ,קשיים ועוד .נוסף על תפיסות ,מתפתחים ערכים הקשורים
לתפיסות אלו .הורה יכול לראות קשרי תלות של ילדיו בו באופן חיובי או שלילי ,בהתאם
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להערכה שפיתח כלפי תפיסת עולמו ) .(Leary & Tangney, 2003; Rogers, 1959הצגת
עצמי דרך פגוע הנפש כדרך ליצירת הזהות העצמית באה לידי ביטוי בשיחת הפתיחה על
ידי רוב משתתפי הקבוצה .מתוך  39המשתתפים 23 ,הזדהו והציגו עצמם לראשונה כקרובי
משפחה של פגוע נפש ו– 11מהמשתתפים עשו זאת במשפט השני .רק חמישה מהמשתתפים
לא הגיבו על עובדה זו כלל.

ילדים המתמודדים עם מחלה נפשית  -הוריהם עוברים משבר נפשי הניכר בחריגה ממסלול
ההתפתחות התקין בשלב שבו הילדים שגדלו אמורים "לעזוב את הקן" ,והצרכים המרכזיים
של ההורים אמורים להיות מופנים להגשמה ולהתפתחות עצמית )קרטר .(1988 ,ההתמודדות
עם מחלת נפש של אחד מבני המשפחה בשלב אמצע החיים אפשרית ,ומשפחות רבות
מגלות בשנים האחרונות את הדחף ואת החובה להמשיך את החיים ולאמץ ככל שניתן את
התהליכים הנורמטיביים שיתרמו להשיג איזון משפחתי ואישי .היכולת לקבל יכולות ולהכיר
בהן ,מלבד המגבלות ,מתוך מוכנות למקד את החיים בכוח ולשנות את שניתן לשנות יכולה
להניע בני משפחה להמשך חיים שיש בהם צמיחה וגדילה אישיים ,בין–אישיים ומשפחתיים
)קויפמן .(2013 ,לתהליך זה השפעה מרכזית על תפיסת עולמם ועל הגדרת העצמי של
ההורים .עצמאותו של האדם המתמודד היא נושא מרכזי שעימו הם מתמודדים .אנו רואים
בהתבטאויותיהם את שימת הדגש בצורך בשינוי הגדרת העצמי על מנת שיוכלו להמשיך
בתהליך הטבעי של שחרור הבן/ת לדרכו/ה .בד–בבד ,יש גם ביטוי לשאיפה לעצמאות
של ההורים עצמם ,לשים גם את עצמם במרכז לאחר שנים ארוכות של התמסרות לטיפול.
בו–בזמן ,ניתן גם ביטוי ברור לרצון לשפר את היכולת לעזור לבן ,לקבל כלים כחלק מזהות
"המטפל" .אולי אפשר להבין שלחלק מההורים המרכיב של "לשים עצמי במרכז" יכול לבוא
בד–בבד עם כלים לקידום הבן.יש חיפוש אחרי איזונים שאפשר לחיות איתם בשלום  -לשים
גבולות בלי רגשות אשמה.

שינויים בתפיסות עולם ובהתנהגויות

מהמפגש השני לומדים המשתתפים על תהליכים קוגניטיביים המלווים את העשייה היום–
יומית שלנו וכן על תהליכי מטא–קוגניציה ועל מודעות עצמית .תגובות ההורים לניתוח
תהליכים קוגניטיביים המלווים "הכנת קפה" או "מציאת ירושלים על המפה" מלוות בשינוי
תפיסת עולם ובחידוד יכולת ההבנה ומתוכה לאמפתיה עם בן המשפחה המתמודד .המודעות
לחשיבה המורכבת המלווה תהליכים בנָ ליים כביכול יצרה הבנה ,אמפתיה והזדהות עם
קשיי המתמודד .במפגשים החמישי והשישי ,כאשר נותחו אירועים ,הגיבו ההורים בשינוי
התנהגות לגבי האירועים .תוכנית הלימוד מיועדת להקנות להורים ולבני משפחה אחרים
יכולת להגיב נכוחה ולהתנהל באופן קוגניטיבי יעיל ,נשלט ומובנה במצבי חיים שונים -
בקרב בני המשפחה ,בקהילה ומול השירותים השונים  -במטרה לחולל את השינוי הרצוי
)רדליך .(Redlich et al., 2009 ;2007 ,תהליכי שינוי נתמכים בעלייה ברמת המודעות
הנרכשת ,כולל תהליך למידה ואיסוף מידע ,הערכה עצמית מחודשת ,חשיבה קוגניטיבית,
ניתוח הרגשות והמחשבות והקשרים ביניהם .מציאת אלטרנטיבות התנהגותיות למצב
הקיים ,מחשבות חיוביות וערך עצמי והעצמה אישית ) .(DiClemente, 1991ניכר שינוי
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בקרב המשתתפים גם בתפיסת המסוגלות האישית ויצירת מצבים פרואקטיביים של שינוי.
המשתתפים חוו מעבר מתפיסת עולם פסיבית ,במפגשים המוקדמים של הקורס ,לתפיסת
עולם אקטיבית ,ליכולת הכלה של העצמי ,להעצמה ולאמונה במסוגלות העצמית וביכולת
של המשתתף במפגשים המאוחרים .המוקד בטיפולים קוגניטיביים הוא מודעות למחשבות
ולרגשות בפרספקטיבה רחבה והתייחסות לאירועים כאל מצב נפשי ולא כאל מציאות בלתי
משתנה (Teasdale & Williams, 2000).גם מחקרו של שור ) (2009מראה שההשתתפות
בקורס ֶק ֶש"ת משנה את תפיסת אירועי החיים שעימם המשתתפים מתמודדים .כן נמצאו
שינויים בתפיסת המשתתפים את הדינמיקה בין האנשים שהיו מעורבים באירועי החיים
וביכולת הבחנתם בין רגש ,קוגניציה והתנהגות .שינויים ממשיים נמצאו בעיקר ביחסים עם
בני המשפחה האחרים ועם בן המשפחה המתמודד.
הגישה הפסיבית–מקבלת ,העשויה להיות מוצדקת במקרים ובתחומים מסוימים שבהם אכן
יקשה לשנות את מצב הפרט ,יוצרת תנאים העלולים לצמצם בצורה מובהקת את כושר
הסתגלותו של הפרט ואת יכולת ההשתנות שלו והלמידה כתוצאה ישירה מהסביבה בה הוא
חי .לעומתה ,הגישה האקטיבית–משנה רואה הכרח לשנות את האדם בעל הצרכים המיוחדים,
את כושר תפקודו ואת יכולתו להשתנות ולהתפתח בכל תחום ,תוך הבטחת ההשקעה
והתנאים האופטימליים לשם כך .המטרה היא להביא את האדם לידי יכולת להסתגל לתנאי
החברה ,לדרישותיה ולשינויים החלים בה ) ;Hadas–Lidor, 2005פוירשטיין .(2001 ,ככלל,
גישה פסיבית אינה מניבה תוצאות שינוי בהתנהגות .לרוב ,התערבויות מובנות המתבססות
על חינוך ועל לימוד תהליכים קוגניטיביים ישיגו את השינוי המבוקש בתנאים מסוימים.
שיטות המערבות כמה גישות יהיו אפקטיביות במיוחד ).(Grimshaw et al, 2001
כאשר בוחנים לעומק את השינויים שההורים מתארים ,ניכר שבעקבות ההשתתפות בקורס
מתפתחת ומשתפרת בקרבם תכונת החוסן )) (resilienceוייס .(2012 ,חוסן מוגדר בספרות
כיכולת להתגבר על קושי ,לא רק לשם הישרדות ,אלא גם כדי לגדול ולצמוח ,להתחזק,
ללמוד להתגמש ולחוש בריא יותר ) .(VenBreda, 2001חוסן כולל בין היתר מודעות
עצמית גבוהה ,פרואקטיביות ,יכולת לפתור בעיות ויכולת לפנות לזולת בבקשת עזרה
) .(Kendra, 2014גישה פרואקטיבית הכוללת תקווה ,חוסן ,יוזמה ,אמונה ביכולת עצמית
וציפיות עתידיות חיוביות מגבירה את תהליך השינוי ,את ההתמודדות ואת תהליכי החלמה.
גישה פרואקטיבית מגבירה את ההרגשה של יכולת השפעה על מצבך האישי ועל הסביבה
) .(Alvord, &Grados, 2005בניתוח טבלת הביטויים והמילים של אקטיביות מול פסיביות
נמצא כי בשלבים המוקדמים יש בעיקר ביטויי פסיביות ,אוזלת יד וייאוש .בפעימה שלישית
ניכר יישום של עקרונות הקורס ביחסים עם פגועי הנפש באופן שהניב פרי .הימנעות חברתית
הפכה לשיתוף פעולה בין בני המשפחה בעקבות יישום עקרון השיתוף של קורס ֶק ֶש"ת.
בפעימה שנייה ושלישית רואים יותר פעילות יזומה של המתמודד )לקבל טיפול ,להכיר בן
זוג( המלווה באופטימיות והערכה הדדית .בניתוח מעמיק של המילים והביטויים בשלוש
הפעימות נראה מעבר מהיגדים כלליים שאינם מביאים שינוי להיגדים ספציפיים היכולים
לשמש כאבני דרך מעשיות לתהליך שינוי .בפעימה השלישית נמצא ביטויים של שינויים
בפועל בהתנהגות פרואקטיבית של פגועי הנפש .בד בבד נמצא גם ביטויים של סימני שאלה,
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חרדה ופחד של ההורים מהעתיד .תהליך זה מתאים לתאוריית ההשתנות המחזורית של
פרוצ'סקה וחב' ).(Prochaska et al, 1992

"תקווה" היא אחד מעמודי התווך של ההחלמה ,כיוון שהיא מייצרת מסגרת של מודעות ויכולת
לחולל שינוי ) .(Parker, 2014לפי התאוריה של סניידר ) (1994תהליך התקווה הוא תהליך
קוגניטיבי המכיל מחשבות על מטרה ,על פיתוח אסטרטגיה להשגת המטרה ועל השקעת
משאבים להשגת המטרה .אמונת האדם ביכולת העצמית תקבע את רמת התקווה .תהליכים
אלה ניתן לקדם ע"י לימוד ,טיפול או התערבות .תוצאות המחקר מראות כי תוכנית ֶק ֶש"ת
יכולה לחזק את תקוות המשתתפים ביחס לפגוע הנפש .ממצאים אלה תומכים בממצאים
קודמים ,שבחנו השלכות של תוכנית ֶק ֶש"ת על משתתפיה )רדליך .(2007 ,השתתפות בקורס
מוכיחה שיש רצון לשנות את התפיסה העצמית של המשתתפים בדבר יכולתם להתמודד עם
אירועי חיים ולהתגבר על מכשולים .תפיסתם את הכלים שעומדים לרשותם משתנה בעקבות
הקורס ,דבר שמחזק את יכולתם להתמודד עם אירועים ,וכן במידה בינונית להפריד בין רגש
לקוגניציה ולהתנהגות )שור .(2009 ,עם זאת ,למרות התחזקות התקווה והפרואקטיביות,
חשוב לציין שביטויי ייאוש ותקווה מובעים בכל המפגשים לסירוגין.

לבסוף ,קורס ֶק ֶש"ת מדגיש את שיתוף הפעולה עם האדם המתמודד עם מחלת הנפש כגורם
חשוב בתהליך התיווך והשינוי באופן עקרוני כדי להפחית ההתנגדות ,והבחירה היא של
המתמודד ולא של המטפל או הסביבה .בחירה בחלופה פסימית מביאה לידי פסיביות .חלופה
אופטימית מאפשרת להסתגל לשינויים ,תוך שימוש באינטליגנצייה למציאת פתרונות
) .(Hadas–Lidor et al., 2011אף שחל שינוי מסוים בתפיסת עולמם ,ההורים אינם רואים
בתהליך זה סוף פסוק ,והם מעוניינים להמשיך להתפתח וללמוד.

לסיכום ,מחקר איכותני זה חקר ארבעה עשר פרוטוקולים של שני קורסי ֶק ֶש"ת משלושה
שלבים של הקורס כדי לגלות אם חל שינוי בשפת המשתתפים שמבטא שינויים בתפיסה,
ברגש ובהתנהגות ההורים ,כמו כן אם קיים מעבר מחשיבה פסיבית ומהתנהגות פסיבית
לחשיבה ולהתנהגות פרואקטיביות .תוצאות המחקר מראות שאומנם חל שינוי בכל הממדים
אצל חלק מהמשתתפים .כמו כן ,הרצון להמשיך ללמוד ולקבל כלים להתמודדות עם האדם
המתמודד עם מחלה נפשית ,ההרגשה שחל שינוי בתפיסה וקבלת יסודות לשינוי  -הם
כ– 70%מכל תגובות ההורים ,דבר המעיד על תחושותיהם כי הקורס אומנם תרם להם תרומה
של ממש.
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להיות הורה למתמודד:
מה זה קן הקוקייה פה? זה הילד שלי!
אסתי נוה
"אני זוכרת את עצמי הולכת ברחובות וחושבת שיש לי בנ משוגע
החלטתי שני דברימ :שאני לא מ6תירה יותר ,והבנתי שהוא לא הולכ להבריא".

רקע:
"קשת" הוא ארגון הדרכה להורי מתמודדים בתחום בריאות הנפש .מדובר בארגון פורץ
גבולות ומטשטש גבולות ,באמצעות חיבור בין אקדמיה לשטח ,בין פרטי לציבורי ובין
משפחה ועבודה .ב"קשת" לומדים תקשורת בגישה הקוגניטיבית –דינאמית .בכל קורס
מלמדים יחד שני אנשי מקצוע והורה בוגר הקורס כשווים" .תעודת הזהות" ודרך ההצגה
הפומבית הגלויה מאד של כולם ,אנשי המקצוע וההורים כאחד ,היא היותם בנים ל ,הורים
של ואחים של מתמודדים בבריאות הנפש ,ולפיכך הם משמשים כל העת במספר תפקידים
ו"קולות" בו זמנית .זו תופעה ייחודית מאחר ומדובר בתחום בעל הסטיגמה הגדולה ביותר
מתוך כלל הנכויות ,ושהנסתר בו רב מן הגלוי.

מבוא:
בכתיבת פרק זה בקשתי לעצמי את האתגר והחירות לחבר יחד התבוננות מנקודת מבט
אישית ,מקצועית ואקדמית ,באמצעות מחקר איכותני .לנסות ולעצב מרחב שבו ייפגשו
לרגע חלק מכובעי התפקיד שלי כאדם ,כאם ,כיועצת ארגונית וחוקרת .לאפשר להם לפעול
כ"א בפני עצמו ,וגם להפגיש אותם זה עם זה ולבחון את התוצר.
רצה הגורל ומתוקף חברות אישית ועניין מקצועי משותף התאפשר לי כיועצת ארגונית
לקחת חלק בסיעור המוחות וכן בקבוצת המיקוד הראשונה שהיוו בסיס היוזמה להקים את
ארגון "קשת" :על הצורך הדחוף במתן מענה להורים אלה ,העיד סיפורה המרגש של אחת
האימהות ,אשת קריירה מצליחה ואסרטיבית שהתחננה לעזרה .בעודה מוחה דמעה ,דווחה
על אזלת ידה כאם מול הממסד הפסיכיאטרי שסרב לדבר אתה ,מאחר ומדובר בבת בוגרת.
לדבריה עוצמת הכאב על בתה שאושפזה הייתה כה גבוהה ,עד כי במהלכו התמוטטה אף
היא ונזקקה לאשפוז.
בשנים שלאחר הקמת "קשת" עבדתי עם חלק ניכר מאנשי הסגל ותלמידי הקורסים  -חלקם
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הפכו בהמשך לאנשי סגל  -בנושאים של פיתוח צוות וליווי מנהלים .מפגשים אלה התבצעו
במהלך  10שנות קיום הארגון .חלקם נגעו ל"קשת" באופן ישיר ,וחלקם משובצים בהקשר
הרחב יותר של עבודתי עם קהילת אנשי השיקום מן האקדמיה ,ממשרד הבריאות ומארגון
"קשת" עצמו .הובלתי הרצאות וסדנאות בנושאי מנהיגות וניהול שהתבקשו כתמיכה
במהפכה שחוללו בתחום בריאות הנפש במדינת ישראל.

המאמר להלן מציג מחקר גישוש איכותני שמטרתו הייתה לעמוד על תמונת העולם ,על
התפיסות של הורי מתמודדים ,רובם בתחום בריאות הנפש ,ועל החוויה שלהם בעקבות
קורס "קשת" .מטרתי היא לבחון אם אפשר למקד רגע ממשי כלשהו ,שבו הם חווים תחושת
שינוי או הופעת דפוס חשיבה חדש ,ובה–בעת לנסות ולקלוט את גל ההתמודדות כולו.
קיוויתי להתבונן בחוויית הקורס של ההורים ובהתרחשויות שחלו אחריו; בתחום המשפחתי
 כמטפלים וכתומכים של המתמודד ,ובתחום האישי  -במסעם הכולל של בני המשפחהכמפגש עם אתגרי מחלת הנפש ,וכאנשים העומדים בפני עצמם ומנהלים חיי עבודה ,לימודים
והתפתחות אישית.

איסוף הנתונים

הנתונים נאספו לאחר שנענו המרואיינים לפניית הנהלת "קשת" .לצורך זה רואיינו  11אנשים,
מתוכם  4חברי הנהלת הארגון ,בהווה ובעבר ו 7אנשי מקצוע ומנחים בתכנית "קשת" ,רובם
הורים למתמודדים .אחד מהם לקוח ישיר ,שהשתתף בקורס לנכויות עבור עצמו ואף הצטרף
מאוחר יותר להנחיה .נוסף על כך ,קיימתי תצפית משתתפת ב 2ישיבות הנהלה ובשלושה
כינוסים של הארגון ,והסתמכתי על מסמכים של ראיונות עם נעמי המייסדת ומאמרים
שכתבה .מנהלות הארגון רואיינו על ידי גם לצורך מחקר נוסף העוסק במנהיגות.

הנחות העבודה התבססו על גישת ההבניה החברתית ,לפיה אנו יוצרי המציאות שלנו וגם
פרשניה :במבנה מעורב כזה שבו החוקר מתבונן בקהילה מוכרת ולעתים מלווה את עשייתה,
ובה בעת פועל מתוך מגוון תפקידים ולעתים מעורב גם רגשית ,מדובר ממילא בסטינג ייחודי.
כאשר הן החוקרת והן משתתפי המחקר מקיימים בגמישות ובו–בזמן דיאלוגים מורכבים ורבי
פנים :כאנשים פרטיים ,כאנשי מקצוע ,כפעילים וגם כמתבוננים בפעילות .קיוויתי שהזכות
להיות מעורבים בחוויה ייחודית זו תעמוד לנו גם בהבטחת איכות המחקר ,שכן באה מאהבה.
פרידמן ) (2013מציין כי "במחקר האיכותני אין החוקר מבודד ללא יכולת התבוננות בעלת
סגנון חופשי .המחקר במתודולוגיה זאת הוא אינטראקציה דינמית בין החוקר והנבדקים...
מעורבותו האישית והמנטלית של החוקר היא בלתי נמנעת ואף רצויה ביותר.
במחקר זה התבקש מסגור מחדש של המבנה המקובל לעריכת מחקר איכותני "נכון" .באופן
המאפשר להפוך חסרון ליתרון :לחקור את חווית "קשת" במבנה מקביל למבנה ולתרבות
הארגונית הבלתי פורמאליים של הארגון) .לדוגמא" ,לא ממנכ"לים שמה ,זה לא השפה"(.
להשתמש בעובדה שלא הייתי זרה לחלוטין לרוב המרואיינים ,כמנוף שיאפשר לקיים ראיון
עומק מובנה למחצה .כאילו עסקנו ביצירת סרט באמצעות "טייק" אחד ובתוך כך לקיום של
התנאים הנדרשים למחקר נרטיבי וניתוחו.

ניתוח הנתונים:
האדם כיוצר את סיפורו
בחלק זה אציג תחילה את גישת מנגנוני הברירה שלפיה נערך ניתוח הנתונים ,ואחריה יוצגו
שלבי העבודה של הניתוח הנרטיבי.

הפנייה הטיפוסית של חוקרים בגישה הנרטיבית של סיפורי חיים היא "ספר לי על חייך".
המודל של רוזנטל ממליץ לקיים שני חלקים באיסוף הנתונים :בחלק הראשון החוקר מקפיד
לשמש בתפקיד המאזין בלבד ,ובמפגשים שלאחר מכן הוא שואל שאלות .מלכתחילה היה
ברור כי בשל רגישות הנושא יעמוד לרשותי ראיון אחד בלבד ,שיארך כשעתים וחצי עד
שלוש .המבנה שתוכנן נועד לחלק מפגש זה לשני חלקים ,באופן שחלקו הראשון ייוחד כולו
להקשבה וחלקו השני לשאלות הבהרה ושיחה.

בפועל ,בקשו רוב המרואיינים "תשאלי אותי שאלות" וניווטו לראיון שעיקרו ניהול שיחה
פתוחה ,במתכונת הדומה יותר לפגישת ייעוץ ארגוני בגישה התהליכית .בגישה זו היועץ
משתמש בהקשבה פעילה ושאילת שאלות "עוצמתיות" ,שמטרתן לאפשר לנועץ לדלות את
התובנות מתוכו.

איסוף הנתונים נעשה באמצעות ראיונות מובנים למחצה ,בגישה הנרטיבית .במטרה לשפוך
אור על מסעם האישי של בני משפחה שהתבשרו שקרוביהם מתמודדים בתחום בריאות
הנפש ,ולהתמקד בתהליך הלמידה שלהם ב"קשת" והשפעותיו .כבר במהלך הראיונות
הראשונים ניכר היה שהמרואיינים מדברים בריבוי "קולות" ותפקידים .מתוכם בחרתי
להתמקד בתפקידם כהורים למתמודדים.

ההנחה התיאורטית רואה בנרטיב ביטוי של זהות המספר וגם כלי המכונן אותה .הסיפור
שאדם מספר על עצמו אינו נתפס כאוסף של עובדות ביוגרפיות ,חוויות או אירועים שהוא
דולה מזיכרונו .אלא ,כאשר אנו מספרים את חיינו ,אנו "כותבים את עצמנו מחדש" ובוחרים
מה להציג מתוך אוסף רחב של התנסויות .כל סיפור עבר אישי טוען טענה ומשרת פונקציה
או מטרה )אלסוטארי .(1997 ,עשייה זו מתבצעת כאוסף של הכרעות ,מודעות ובלתי
מודעות ,מה לכלול בסיפור .הכרעות אלה נעשות באמצעות ברירה ,בחירה וסינון במהלך
יצירתו .המונח ברירה נבחר כדי להדגיש שתהליך היצירה כולל גם צדדים שאינם מודעים,
או מודעים למחצה) .ספקטור מרזל .(2011 ,ברירת המספר מה לכלול בסיפור מונעת על ידי
תרבות ,פסיכולוגיה וגורמים חברתיים ,ושילובם יוצר מבנה הוליסטי .המבנה שנוצר עשוי
להיות מושפע מן הרקע החברתי ,מן ההקשר בו נבנה הסיפור ומהצרכים השונים של המספר.
כולם חוברים יחד לבנייתה של נקודת היעד ,ה– EPשל הסיפור) .גרגן וגרגן.(1988) ,
אחד המניעים המרכזיים המשפיעים על האופן בו מובנה הסיפור הוא הצרכים הפסיכולוגיים
של המספר )לואיס  .(1997לדוגמא ,שמירה על הזהות העצמית או האדרתה )סארבין,(1986 ,
הצדקה עצמי )גרינוואלד  ,(1980או מתן תחושה של אחדות ומטרה לחיים )מק אדמס,
 .(1998מכאן ,שאנו עוסקים לא באירועים עצמם אלא בייצוגם בנקודת הזמן העכשווית בה
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מסופר הסיפור.

שלבי בניית הנרטיב ע"י המספר:

התהליך כולל תחילה קביעת מסר מרכזי מוערך ,הוא ה  ,End Pointהמשפיע על בחירת
חוליות נוספות ותואמות בשרשרת הסיפורית .ארואס וספקטור מרזל ) (2010מבהירות כי
מדובר בתכלית הסיפור ,במסר או הטענה שהמספר מבקש להעביר לשומעיו ,המכונים
גמ נקודת היעד ה6יפורית )המטרה( .אחריו מתבצעים השלבים הבאים :ברירת אירועים
רלוונטיים ,סידורם על פני ציר ליניארי  -טמפורלי ,יצירת קשרים סיבתיים בין האירועים,
ויצירת סימני תיחום המצביעים על תחילתו וסופו של הנרטיב.

אף שהסיפורים הם בעלי גוון אישי ,הם גם מנהלים דיאלוג עם עלילות המפתח המגלמות
מתכונות של חיים ראויים בחברתנו )גרגן וגרגן .1988) ,מכאן ,שסיפור חיים  -וכך גם בחירת
פרק מרכזי בו  -הוא ייצוג סלקטיבי של היסטורית החיים )רוזנטל, (1994 ,היוצר פער בין
החיימ כפי שנחיו " "Life as livedלחיימ כפי ש'ופרו ".(Bruner,1984) "Life as told

החוקר המתבונן בחוויית המספר

החוקר מקבל לידיו סיפור המהווה מוצר מוגמר .מטרתו לעמוד לבסוף על הטענה או המסר
המרכזי ,שהמספר מבקש להוכיח או להעביר למראיין .לכן עליו לפענח את ה EP - end
 Pointשאותו סימן לעצמו המרואיין בטרם יציאתו למסע הסיפורי .דרך העבודה המתחייבת
מכך היא פרוק הסיפור למרכיביו ,וזיהויו של ה– ,EPבאמצעות תהליך הפוך של זיהוי 6
מנגנוני הברירה תחילה .כל מנגנוני הברירה מתבטאים הן בתוכן של הסיפור ,והן במימד
המבני  -צורני שלו .ההנחה היא שברירה זו אינה מקרית ,אלא משרתת את ה– EPשל
הסיפור .החוקר מנסה לגלות את המסר הזהותי שהמספר מבקש להעביר באמצעות הסיפור.
איתור מנגנוני הברירה ובעקבותיהם איתור ה– EPהוא תהליך מעגלי ,שבו פרטי הסיפור
נותנים משמעות לסיפור השלם כטענה זהותית וזו נותנת משמעות לחלקיו השונים) .ארואס
וספקטור מרזל.(2010 ,

שלושת המנגנונים הראשונים ,הכללה ,חידוד ועיבוי )ייחוס משמעות הולמת( ,מבטאים את
הכישור לבטא מעורבות בעולם .שנים נוספים ,השמטה והשתקה ,מבטאים את הכישור לא
לבטא מעורבות ומנגנון ההשטחה משלב בין השנים.

להלן הסבר קצר על כל אחד מן המנגנונים:

הכללה  -מתייחסת להכרעה הבסיסית מה מסופר .עובדות ,חוויות והאם ניתן לאתר חוט
מקשר ביניהן .אלה העובדות התקופות והאירועים שנבחרו להיות מיוצגים בנרטיב ,אשר
מתאימים ל– EPותורמים להוכחתו.

חידוד  -מנגנון המצביע על התמות ,התקופות והאירועים שהמספר בחר להבליט ,באמצעות
עיבוד והגזמה של חלקים בסיפור .אחד הביטויים הצורניים של מנגנון החידוד מאפשר יצירת
"מיני נרטיב" ,סיפור בתוך הסיפור הרחב יותר ,ומהווה סמן )אינדיקטור( חשוב לתהליך
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הברירה הסיפורית.
עיבוי  -מנגנון המקנה פשר "ראוי" וייחוס משמעות "הולמת" לעובדות .באמצעותו עשוי
המספר להקנות משמעות חדשה לעובדה שבעת התרחשותה הייתה לה משמעות שונה או
לא הייתה משמעותית.
השטחה ,השמטה ) (omissionוהשתקה ) (silencingהם המנגנונים המייצגים אי דיווח של
עובדות:
מנגנון השמטה עשוי לא להכליל בסיפור עובדות הנתפסות כלא רלוונטיות לנרטיב זה.
מנגנון ההשתקה משמש כ"שומר סף" מאסיבי עבור הזהות הנטענת ).(claimed identity
יותר מן ההשמטה ,השתקה מונעת מאתנו עובדות אם הן מזיקות ל– ,EPולכן חשוב למספר
שלא יכללו בנרטיב זה.
מנגנון ההשטחה משלב בין שני הקודמים :ההשטחה מאפשרת הכללת עובדות בקצרה ותוך
מזעורן ,משום שאינן נוגעות ל– EPהנרטיבי .מנגנון זה מאפשר גם לספר עובדה וגם להמעיט
מחשיבותה .כאמור ,החוקר שבחר מודל זה חייב להתחקות אחר תהליך טענת הזהות בסדר
הפוך .כלומר ,לאתר את מנגנוני הברירה כדי לאתר באמצעותם את ה– EPהזהותי.
נוסף על הראיונות ,נערכו מספר תצפיות משתתפות בישיבות הנהלת הארגון ובשלושה
כינוסים.

תמות מרכזיות בסיפורי ההתמודדות של הורי "קשת"
להלן יוצגו תמות מרכזיות מתוך סיפורי ההתמודדות של ההורים :בכל סעיף מובאים
ציטוטים ארוכים מדבריהם כפי שנמסרו במהלך הריאיון ,כדי לאפשר לקורא לחוש כמה
שיותר מעומקה של החוויה כפי שהם מתארים אותה .התמות אישיות ומגוונות כמובן ,אולם
אפשר להבחין במספר נושאים שחזרו בדברי רוב המרואיינים :מפסיביות לפרו– אקטיביות;
מייאוש לתקווה; מהורה "רגיל" להורה מטפל )ולאחר מכן אצל חלקם ,כמטפל גם באחרים(
; ומכלים שלובים למסעות נפרדים .ניסוח שמותיהן של התמות מציג אותן כמצויות על גבי
רצפים ,כפי שהשתמע מהדרך בה נקטו המרואיינים.

 .1מפסיביות לפרו–אקטיביות
המפגש של הורה עם העובדה שילדו חולה או "פגום" הוא חוויה חריפה שאין לה שם חמור
דיו :האם לכנותה ליקוי מאורות? נקודת אל– חזור? ואולי רצוי להשתמש בטרמינולוגיה
חיובית ,ובמושג "רגע מכונן"? תיאורי ההורים מצביעים על תחושה שזה כעין סוף העולם
כפי שהכירו אותו .תהליך מתמשך של מערבולת בו שוקעים יותר ויותר ,בעודם אפופים
בחוסר אונים ועצב עמוק .במהלך המפגשים עם מערכת הבריאות מתרחש רגע משמעותי
מאד של זיהוי הבעיה כמחלת נפש" :יש לי בן משוגע" .עכשיו כבר יש לזה שם ,אך דווקא
השם מגביר את הערפול ,מגביר את החרדה ואת תחושתם שהמשך המהלך אינו בידיהם.
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בתוך כך מתרחש מהלך שראשיתו המתנה פסיבית לחוות דעתם של מומחים ולמרפא שאינו
מתרחש .המשכו במעבר לתפקיד פעיל שההורים נוטלים לעצמם ומעצבים תרחיש חדש,
שהמפגש עם קורס "קשת" מהווה חלק ממנו ולדבריהם קשור בו מאד.

"את בטח לא מכירה ,אבל אני אשתף אותך .שכשהילד שלך ,יותר נכון הבת שלי ,מסתבר
לי וזה קורה מאוד בפתאומיות ,שהיא חולה במחלה נפשית שיש לה שם...היא הייתה בת .20

את השם נותנים בגיל  20ואת הטייטל .אבל את כל התלאות עוברים גם קודם .ובעצם ,כשאני
שמעתי את זה ,זה השאיר אותי מצד אחד מאוד חסרת אונים :טוב ,מה עושים עם השם הזה
ומה עושים עם המחלה ,ומה זה בכלל המחלה הזאת ולמה דווקא בכלל המחלה הזאת ,למה
לא אחרת? למה דווקא אני? כל השאלות האלה עולות בו בעת ,למרות שמהצד השני  -סוף
סוף מצאנו פסיכיאטרית שמבינה מה יש לבת שלי .זה לא שלא הלכנו אף פעם לפסיכיאטר,
הלכנו להמונים ,אבל לשים את האצבע ולהגיד זה זה  -זה קרה בגיל .20

טוב ,אז יש את ההודעה ,אני יודעת שהבת שלי חולה במחלה נפשית ואני מאוד לא שקטה
כי אני לא יודעת מה עושים עם זה ,ויותר מלא שקטה ,אחד הדברים שמאפיינים אותי זה
עצב מאוד גדול .פחד ,הסתגרות ,רצון להעלם מהעולם ,שלא יראו אותי ושלא ישמעו אותי
) צוחקת( .התכתובת שלי עם אנשים קרובים לי ,כמו חברות ,זה רק בסמס כי המילים לא
יוצאות מהפה".

"עוד לא הרגשתי שאני ..עוד לא ידעתי בכלל אם הבן שלי חולה אם הוא לא חולה ..מה
קורה ,כל הכאוס הזה של אשפוז פסיכיאטרי ואיכשהו מנסים לחזור לאיזשהו"..

כאשר האבחנה אינה ברורה ,יוצרת אי הבהירות מגוון פרשנויות רפואיות .לעתים כאלה
האמורות לקצר למרואיינים את הדרך .להביאם בזמן קצר ,ואולי אף באופן מידי ,להשלמה
עם המצב ולהבנה שמכאן והלאה מדובר במצב קבוע שאינו עומד להשתנות .בתוך מבוך
זה ההורים מתחילים לחפש תשובות וליזום פתרונות ראשוניים בעצמם .סגנון ההתמודדות
הפרו– אקטיבי יאפיין מכאן ואילך את עשייתם ,גם כאשר מדובר במשברים נוספים שעוד
יצוצו בדרך .כך תארה אם את התהליך שבמהלכו הגיעו היא ובעלה לקורס "קשת":

"ובהתחלה גם אומרים שאולי זה לא ,זה רק א ..אירוע פסיכוטי על רקע סמים ואולי זה..
בקיצור ,לא הרגשתי עוד שאני במקום )הנכון( ואז ,ביום ..היינו בערך באלפיים ועשר זה היה,
ב  -נו  -בבינתחומי בהרצליה ,הייתה שם הרצאה על ההפרטה של בריאות הנפש .אז אמרתי
לבעלי בוא נלך ונשמע את זה .והיה שם ראש אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות ,ושר
הבריאות המון המון זה ,ואז פתחו שאלות לקהל והייתה איזה אמא שקמה .היא ישבה כמה
שורות מאחורי ,ואמרה" :למה לא נותנים לכל ההורים לעשות קורס "קשת" שזה כל כך עוזר,
וזה כל כך שינה לנו את החיים! " ואז  -ואז אמרתי ל ..אני עושה ככה עם המרפק לבעלי.
אמרתי לו" :תשמע ,פעם שנייה אומרים לי על הקורס "קשת" הזאתי .בוא עכשיו בהפסקה,
חייבם לאתר את האישה הזאת ולשמוע יותר פרטים" .אז באמת זיהינו אותה בהפסקה היו
שם המון המון אנשים ,לקחנו את הטלפון ,קצת דברתי איתה ,וזה ..ואז פניתי ללא זוכרת למי,
נתנו לי את הטלפון וזהו ונרשמתי לקורס".
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תמה זו מופיעה גם בדיווחי חלק מההורים שבחרו מאוחר יותר להצטרף ל"קשת" כמנחים
ולקחת חלק פעיל בהעברת הניסיון והידע שצברו להורים אחרים .היא בולטת גם בתיאורי
ההורים שבחרו להמשיך ולקיים ביניהם קשרים חמים :כקבוצת תמיכה הנפגשת במועדים
קבועים "קשת פאמילי" או בעצם השתייכותם לרשת הקשר עם הארגון ,וקיום קשרים אישיים
תומכים ללא מסגרת פורמאלית .הן בינם לבין עצמם ,והן עם אנשי המקצוע בארגון ובראשם
נעמי המייסדת.

 .2מייאוש לתקווה
במהלך הקורס מתרחש תהליך למידה ועמו גם שינויי התנהגות בקרב ההורים .תיאורי
ההורים בנויים משילוב מונחים מן התחום המקצועי של השיקום )כ"תיווך" "לכתוב אירוע"
על התנסות עם הבן או הבת החולים( בצירוף דימויים אישיים )כמו "כבאי העוסק בכיבוי
שריפות"( ומונחים מעורבים כ"תקווה") .תקווה כביטוי אישי לאופטימיות ,וכמטבע לשון
מקצועית של מורי הקורס ,לציון מרכיב שהם מקנים במסגרת ההוראה( .בגרף השינוי שהקורס
מאפשר מתרחש מעבר מסקפטיות )ולעתים מייאוש( לתקווה .שינוי זה תואר מנקודת מבטם
של צוות מנחי הקורס וזו של המשתתפים.

מנחים מספרים:
"בדקנו פעמים .פעם אחת מלאו שאלון בנושא של תקווה בשביל עצמם ופעם אחת בדקתי את
התקווה שלהם בשביל הילד שסובל ממחלה נפשית ,וראינו כאן דבר מאד בעייתי :מבחינתם,
יש להם תקווה כמו לכל בן אדם באופן נורמטיבי אולם לגבי הבן שלהם או הילד שסובל
הייתה תקווה מאד נמוכה.
היה ילד שישב בחדר שלו חמש שנים ורק כותב כן ולא אמא שלו" :אתה רוצה חביתה?"
"כן" ו"לא" .ואנחנו לימדנו אותה איך לכתוב לו דברים כדי שהוא יענה יותר ולא רק כן ולא.
התפתחה שיחה מתחת לדלת ולאט לאט "מה קנית חולצה כזאת?" הוא שואל .והיא התחילה
להקריא את הפתקים שהוא כתב לה ,והוא יצא קצת מהחדר .ואנשים :אנחנו לא מאמינים
שזה יכול להיות! היה חמש שנים בחדר! "
אימהות שלמדו ב"קשת":
"אומרת לכ שהייתי די די 6קפטית .כאילו מה כבר ..הרגשתי שבאמת "חפרתי"
ומנהל אחד מבתי החולימ ,הוא חיבר אותנו עמ כל מיני ..כאילו הרגשתי ש..
שאני יודעת .שאני מבינה .לקח לי גמ זמנ עד שהתחלתי לכתוב אירוע ו.א..
ואנ'לא יודעת מה קרה אבל הקור 6הזה שניה ,שינה לי את הגישה .לגמרי! "
"אז זה לאט לאט נ6כ בי ביטחונ .וגמ שמעתי שיש מתווכ וזה מצא חנ בעיני.
נראה לי שאני אוהבת לקחת תפקידימ על עצמי .אמרו יש מתווכ ואמ הוא ידע
לתווכ טוב לבני המשפחה ,רק טוב יהיה מזה .קודמ כל ,בקטע של התקווה
והאמונה".
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"את יודעת ,במערכת בריאות הנפש כל פעמ כל מיני רופאימ ..את יודעת זה
כמו מחלה ממאירה בדרגה האחרונה שאינ מה לעשות .כל מיני אמירות כאלה..
ו ..ותניחי ,אינ מה לעשות כאילו תשלימי ,את מבינה וכאנ  -קודמ כל הגישה
שלי ,האמונה ,אני חושבת שבנ אדמ בלי תקווה ובלי כוונה הוא ..הוא דועכ .ואמ
אני דועכת ,אז כל הבית דועכ .ו ..ובטח המתמודד .אז אני חושבת שקודמ כל
זה החזיר לי את האופק ,את האור  -בקצה המנהרה .ודבר מאד חשוב זה תראי
אני לא אגיד לכ שאני משתמשת כל יומ עמ הכלימ האלה של את יודעת ,רגע
לעשות  . pauseכאילו לצלמ את הקטע של האירוע  :מה היה כאנ ? להפריד את
הרגש מהקוגניציה זה לא משהו ש ..אבל ,ב ה ח ל ט ,אני מרגישה שאני פחות,
איכ אני אומרת ,פחות כמו כבאי במכבי אש עמ צינור ,שכל רגע מגיבה לשריפה
ול6ערה ,אלא יותר חושבת באופנ רציונאלי ,פרואקטיבי ,א ..ולא ,ולא בקטע
של שליפה .א ...אלה שני הדברימ באמת המהותיימ שקבלתי".

קרה בבאר יעקב ,ואני עשיתי דיל עמ הרופאימ שכל יומ כשאני באה בצהריימ
אנחנו מטיילימ ,אבל לא בתוכ בית החולימ ,יוצאימ קצת החוצה.
ואז הדמיונ שלי התחיל לעבוד ,אמרתי אמ אני נו6עת לאירופה ומטיילת בכל
מיני עיירות שכוחות אל ,אז גמ באר יעקב זו עיירה ,בוא נגלה אותה .ומה גילינו?
הייתה שמ מ6עדת צמרת .מ6עדה של שפ ידוע ואנחנו נכנ6ות ואנחנו מ6תכלות
במחירונ ,שוד ושבר זה מחירימ עצומימ ,אנחנו לא יכולות לשלמ את זה .אבל,
החלטנו שאמ ניקח מנה אחת שתינו עוד אפשר לעמוד בזה) ...צוחקת(..

 .3מהורה "רגיל" להורה מטפל

אז אנחנו עוזבות את כל ה– settingשל הבית חולימ ,ואנחנו יושבות שלוש שעות
במ6עדה הזאת ואנחנו צוחקות לעצמנו כי במ6עדות יוקרה הרי יש תמיד בינ
מנה למנה ,מה שנקרא מנטרל טעמימ )צוחקת( ,ואנחנו מ6תלבטות על המנטרל
טעמימ וכל מה שיש בזה ,גומרות את הבילוי ,וחוזרות בחזרה למחלקה".

 .4מכלים שלובים למסעות נפרדים

תימת המעבר להורה מטפל מעידה כי ההתנסות בקורס תורמת לשינויי תפיסה המתבטאים
גם במערך כובעי התפקיד של ההורה .ספרות ענפה נכתבה על ה– Care Giverהמשפחתי,
האדם שלקח על עצמו את הטיפול בבן משפחה נזקק .משקלו של הטיפול במתמודד עובר
במהלך הקורס מידי הממסד הרפואי וההורה כפסיבי או נענה להוראותיו ,ללקיחת חלק גדול
ועוצמתי יותר על ידי ההורה .השילוב בין הכרות מוקדמת להקשבה חדשה לצרכי המתמודד
בתמיכת הידע החדש ,מאפשרים יצירתיות ,העזה ,הרפתקה וגם את הנכונות להיכשל ובתוך
כך לפלס דרכים חדשות.

לא יכולה להגיד שהקושי שלה נעלמ לגמרי כמובנ ,זה לא נעלמ לגמרי ,אבל היא

וההיריונ עצמו לווה באמת בטיפול פ6יכולוגי שהיה מאד נכונ ומעצימ והלידה
גמ כנ הייתה חוויה מאד מעצימה עבורה.

המ גרו בהתחלה אצלנו עד שהוא היה בנ חודש וחצי או משהו כזה ,ואז המ
עברו לדירה משלהמ אני חושבת ההיריונ הזה עשה לה מאד מאד מאד טוב .היא
הפ6יקה לקחת כדורימ ,שבהתחלה זה נורא הבהיל אותנו ,אבל היא מ6תדרת
מצוינ ,כי בהפרעה כמו שלה לא באמת צריכ כדורימ.

=היא הייתה כבר בת עשרימ וחצי ,משהו כזה .והמ החליטו בעצממ שהמ רוצימ
להתחתנ .לי זה לא היה דחופ ,אבל זה מה שהמ רצו .והמ התחתנו והמ ילדו בנ
נהדר.

סיפורי החיים של המרואיינים אינם מסתיימים ב"סוף טוב" כמקובל .הם מתבוננים בסיפורם
מנקודת הזמן של ההווה ועבורם זה עדין מסע מתמשך .ההתמודדות ,כך מלמדים ב"קשת",
אינה מסתיימת בהחלמה אלא בשיקום .בתחום הנפש מדובר במחלה כרונית ובהתמודדות
שאורכה לעתים כאורך חיי האדם" .יש לה עוד דרך" אומרת מרואיינת על בתה המתמודדת
עם מחלתה ובמקביל בונה לעצמה חיים רגילים של אדם עובד ,בת זוג ואם.

חלק מן המרואיינים עברו במהלך השנים מתפקידי לומדים לתפקיד מנחה בקורס ומלמדים
במשותף עם סגל המורים ואנשי המקצוע .חלקם למדו בקורס מנחי "קשת" ואחרים הוסיפו גם
השתלמויות בתחומי טיפול נוספים ,תארים אקדמיים ולימודי תעודה במגוון נושאים .חלקם
עברו מקריירה אחת לאחרת ואחרים מטמיעים לדבריהם את עקרונות הגישה הקוגניטיבית
דינאמית במשפחה ובמקומות עבודתם .במערכות חינוך ,בארגוני בריאות ,בצה"ל ,בארגונים
ממשלתיים ובעסקים.

"אז אני לא יודעת מאיפה נפל לי הרעיון ,הייתי לוקחת אותה פעם בשבוע לים .אמרתי  -ים
זה אוויר טוב ,ככה הסבתות אומרות ,וזה גם קרוב אלינו הביתה .היא לא מדברת? סחטין,
נתכתב איתה! אז הייתי מביאה מחברת והיינו מתכתבות .גם אז היה לי קל יותר לשמור על
הכללים ,על החוקים של התיווך .וזה היה מתקדם מאוד יפה ,כי ראיתי שהיא עונה לי.

שאלה :יושבות זו לצד זו?

כן ,כמו בוואטסאפ ,זה היה הוואטסאפ שלנו ,תקראי לזה מיזם .זה היה מאוד טוב ,זה עשה
קשר מאוד יפה בינינו ,והיא מאוד חיכתה לזה ,וזה תמיד היה עם עוגת תפוחים והיא הייתה
חמה ,וגלידה וקפה .זה היה המתכון ,שתינו ציפינו לזה .זה היה די הרבה זמן ,אני חושבת
שעשיתי איתה את זה שנתיים לפחות את כל הימי שישי האלה .זה מזכיר לי את הספר "ימי
שלישי עם מורי"...

"היא הייתה במחלקה 6גורה ואחר ככ עוברימ למחלקה הפתוחה וכל ה6יפור הזה

בתהליך השיקום שלובים גם ימים של משברים חוזרים הדורשים היערכות חדשה וגיוס
כוחות נפש .להלן דוגמא ליכולת ההורה למצוא ולהמציא בכל פעם דרך חדשה עבור עצמו
ועבור המתמודד:
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במקומ מאד טוב עמ עצמה כרגע .אני חושבת שההורות ,האימהות הזאת הכני6ה
הרבה מאד משמעות ,זה נופ כזה מאד שמיישר אותה .היא אמא מדהימה ,היא
אמא מק6ימה ,נורא מצחיקה .אנחנו מטורפימ על הילד הזה כמובנ .בנ זוגי היה
שמ השבוע ,אז הוא אומר לי את יכולה להירגע ,היא כבר עובדת אתו על שירי
חנוכה .את יודעת ,הילד בנ ארבעה חודשימ והיא עובדת אתו על שירי חנוכה.

אבל זה נורא חמוד באמת ,מה שנורא יפה זה באמת התמימות שלה .אינ לה שומ
מחשבות ,את יודעת ,ה– ,sophisticatedעיקרונ הרצפ ,הלוחשת לתינוקות ,כל
השטויות האלה ,היא כל ככ טבעית בגישה שלה וכל ככ אותנטית שזה נורא
חמוד .זהו ,ועדיינ יש לה את הדרכ שלה לעשות ואת הכיוונ שלה בחיימ למצוא".

נתיב התפתחות אישית חדש של ההורה מופיע ומודגש בכל התיאורים על השפעות מאוחרות
יותר שנבעו מן הקורס .מרואיינים דברו על שינויים בתקשורת עם המתמודד והכנסת הכלים
שלמדו לתוך המשפחה :ליחסים בין הילדים הבריאים לבת או הבן המתמודדים ,וליחסים
בין ההורים .במקרים רבים ההורה שלמד בקורס מרשה לעצמו בשלב מסוים ללמוד ,לשנות
כיוון ,לפתוח בקריירה חדשה ולהרפות מעט מן האחריות הכוללת לאדם הזקוק לעזרתו.
לכאורה מדובר בתהליך טבעי של התפתחות ביחסי הורים–ילדים .אולם ,מאחר והמתמודד
נזקק להמשך תמיכה יותר מאחרים ועתיד להזדקק לה כנראה גם בהמשך חייו הבוגרים ,סביר
להניח שמדובר בתהליך העצמה הורית שהתרחש בהשפעת הקורס .בנוסף דווחו ההורים על
כך שלמדו להיעזר וחלקם מקיימים קבוצות תמיכה ולמידה כקהילה "קשת פאמילי".

חשוב לציין כי המעבר לנתיב נפרד מתבטא גם בפיתוח חשיבה ביקורתית כלפי הארגון
וביחסים שהורים מקיימים עם הנהלת קשת .בשלב זה הם מעלים גם ביקורת ומרבים לעסוק
בשאלת עתיד הארגון .הנושא המרכזי הוא תחושת הערך שהם מייחסים לקשת והשליחות של
הבאת ערך זה למשפחות נוספות .לדעתם השיווק לוקה בחסר .הרחבת הקורסים גם לנכים
ולאנשי מקצוע מארגונים מתחרים מתקבלת ברגשות מעורבים ,ובעיקר תחושתם שיש עוד
רבות לעשות בנושאי בריאות הנפש.

"בזמן האחרון עם "קשת" )קורסים( לא נפתחים כמעט ,זאת אומרת עבורי זה פרויקט הולכ
ונעלמ"*.

כוונת המחברים ונושאים שלא נכללו ב–EP

התעניינות גם בחו"ל.

למרכיביו .בדיקת מהות הסיפור כפי שהובא בראיונות במחקר זה ,מצביעה על כוונה של
מחבריהם לעסוק בנרטיב של צמיחה ממשבר.
התמות שהובאו כאן והגשתן כרצף ,המתחיל במקום מסוים ומאפשר לכל משתתף למצוא
לעצמו מקום בו מבלי להגיע לסוף ברור ,מרמזות על תפיסת המחברים שמדובר בהתפתחות
מתמדת .לפנינו סיפורים של מאבק ותקווה .אנשים שנתקלו באיום על היקר מכל ,חוו כאב
ופגיעות התמודדו ,שרדו ועכשיו מרשים לעצמם גם לעסוק בצמיחה .חווית הקורס של
"קשת" היא עבורם תחנה משמעותית ,המתוארת לרוב על גבי רצף התפתחותי ,ולעתים
באמצעות התבוננות בעבר כרגע ייחודי בו השתנו חייהם.
למעט מקרה אחד ,לא הוזכר שמה של מחלת הנפש בה לקה המתמודד באף אחד מסיפורי
החיים של המרואיינים .הדיאגנוזה המדויקת נעדרת מן הסיפור .אין ספק שהם מודעים
לה ,מכירים סימפטומים ותרופות והפכו למומחים בזכות עצמם .כיצד קורה ששיחת נפש
אותנטית עמוקה ומתמשכת המבוססת על אמון ,שיחה הכוללת גלוי לב מפליג והסרה של
מסכות ומחסומים עליהם מקפידים בד"כ בנושאים אלה ,נמנעת מלקרוא לדבר בשמו?
נראה כי התשובה לכך נובעת מן הדרך שעשו המרואיינים .מגילוי המחלה עד לראיון במסגרת
המחקר ,ולבחירתם במסלול נבדל מן המקובל ,המסלול של "קשת" .מסלול שבמהלכו
נעשה מסגור מחדש לנושא מחלת הנפש וההתמודדות אתה .לפנינו פרדיגמה חדשה שניתן
להתייחס אליה כמעבר מדמות לרקע ,ממש כמו בציור הידוע של דמות הזקנה והצעירה,
שפרשנותה תלויה בנקודת הראות של המתבונן .המחלה שוב אינה העיקר .היא רקע לסיפור
חיים של התמודדות ,ו"הדמות" או עיקר העניין הוא העיסוק בתקווה .תקווה כתפיסת עולם
וכדרך חיים מעשית שההורים אמצו לעצמם ,באמצעות נטילת תפקיד אקטיבי בשיקומם של
ילדיהם וגם כדרך במובנה הפשוט של המלה .זו דרך שעדין צועדים בה ולכן ,ניתן לקשרה
לרצף .כך ,אף שיש בסיפורם מפגש עם המחלה ,עם הפסיכיאטריה ועם השלכותיהן על
תמונת המצב ועל ההתמודדות המשפחתית ,הסיפור שלהם בחר מסלול שונה .ההשמטה של
שם המחלה משרתת את כוונת המחברים להדגשה והעצמה של התקווה ,כדרך אלטרנטיבית
ועשירה בבחירות ואפשרויות חדשות.

לסיכום

גישת מנגנוני הברירה מאפשרת לעמוד על כוונתו המקורית של המספר) ,בין אם מודעת
או מודעת חלקית( .הגישה מניחה כי המספר מציב לעצמו מסר מרכזי בראיון ומנכיח אותה
באמצעותו .הסיפור מסופר למקבל הסיפור באופן ייחודי ומותאם למטרה .לדוגמא ,המספר
עשוי לעצב סיפורו באופן שונה עבור פסיכולוג או עבור עיתונאי.

כאמור ,החוקר מקבל לידיו סיפור שלם ועוקב אחר מנגנוני הברירה באמצעות פירוקו

*על אף הדאגה שהובעה כאן ,תכנית "קשת" המשיכה להתפתח .גדל מאד מספר הקורסים בישראל ,והתכנית מעוררת

פרק זה התחיל בנימה אישית וכמו בסיפור מסגרת גם אסכם ברוח זו .נושא המחקר לא
היה קל עבורי על אף היכרותי רבת השנים עם תחום בריאות הנפש ועם ארגון "קשת".
הרגשתי שאני מוזמנת לקודש הקודשים של המרואיינים בנושא טעון מאד בכל רובד אפשרי,
ולפיכך עלי לנהוג בכבוד ובזהירות יתירה .חלק מן המרואיינים הססו רבות ,שינו דעתם ואף
הסירו את הסכמתם בדרך .מאידך ,חובתי כחוקרת הייתה להעמיק בשאלות ,לנסות ולהבין
יותר ויותר ולגייס לשם כך את ההעזה הדרושה בצד האמפטיה .מדברי המרואיינים שלקחו
חלק במחקר והתגייסותם לנושא ,ניכרים שותפים אמיצים :הורי "קשת" משמשים דוגמא
להתמודדות ,להצפת נושאים עליהם נמנעים בד"כ מלדבר בחברה ולהפיכת משבר לצמיחה.
בהשראתם גם אני נוטלת לעצמי את נושא התקווה כצידה אישית להמשך הדרך.
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אילנית חסון–אוחיון ,דיויד רועה

גשר על פני מים סוערים :מעבר מאשפוז
פסיכיאטרי לשיקום בקהילה
תקציר
אחד מהצמתים המאתגרים בתהליך ההחלמה והשיקום הפסיכיאטרי הוא המעבר מאשפוז
פסיכיאטרי לקהילה .מעבר זה כולל שינויים סביבתיים מהותיים עבור המתמודד ומצריך
הסתגלות לשגרת יום חדשה בעלת מאפיינים חברתיים ,משפחתיים ותעסוקתיים ששונים
מהסביבה האשפוזית .בפרק זה נציג מחקרים שדנו באתגרים של שלב מעבר זה ובפתרונות
אפשריים לאתגרים אלו .נציג מודלים התערבותיים ספציפיים לשלב המעבר מאשפוז
לקהילה שיושמו ונחקרו במקומות שונים בעולם .כמו כן ,נדון בצורך של יצירת רצף טיפולי
ובאפשרות ליישם מודלים דומים בארץ במיוחד בהקשר של יישום הרפורמה בבריאות הנפש.
נתייחס לגורמים שיכולים לעכב ולהחיש יישום של התערבויות מסוג זה ,ונדון במורכבותה
של הטמעת התוכניות ,תוך התייחסות להיותן  cost–effectivenessלטווח הארוך.
עם הביסוס של תחום השיקום הפסיכיאטרי וחזון ההחלמה בעולם ובארץ ,הושקעו מאמצים
רבים בפיתוח ובהטמעה של שירותים שונים שמטרתם לשפר את איכות חייהם של אנשים,
המתמודדים עם מחלות נפש קשות בעולם המערבי .התבססותו של תחום זה קשורה בתהליכים
לגליים ובמדיניות ציבורית )למשל בארה"ב President's New Freedom Commission
 (on Mental Health, 2003ובפיתוח של התערבויות מבוססות ראיות ובהטמעתן )Mueser
 .(et al., 2003בארץ ,הביטוי הפורמלי הלגלי לשינויים אלו התרחש בשנת  2000עם חקיקת
חוק שיקום נכי נפש בקהילה )The Rehabilitation of Psychiatrically Disabled
 ,(People in the Community Act, 2000שהוביל לביסוס מערך של סל שירותים עבור
אנשים עם מחלות נפש קשות וסייע להשתלבותם בקהילה.
התקדמות מרשימה זו קיצרה באופן ממשי את משך האשפוזים הפסיכיאטריים .עם זאת,
קיימת תופעה של אשפוזים חוזרים רבים ,תופעה שזכתה לכינוי "דלת מסתובבת" )Botha
 .(et al., 2010כך ,אחוזי אשפוז חוזר בתוך  30יום משחרור מבית חולים פסיכיאטרי
עומדים על טווח של  28.6%–4.5באירופה וארה"ב )Callaly et al., 2010; Elixhauser
 ,(& Stainer, 2013; OECD/WHO, 2012וישראל נמצאת באמצע טווח זה )Zilber
 .(et al., 2011מצב זה של אשפוזים חוזרים פוגע ברצף ההשתלבות בקהילה ,והוא בעל
השלכות רבות הן על המתמודדים עצמם והן על המערכת שמספקת את שירותי הבריאות
והשיקום .אחד הגורמים הקריטיים שמשפיעים על התרחשותם של אשפוזים חוזרים הוא
עיכוב במעקב ובמתן של שירותים בקהילה לאחר שחרור מאשפוז );Botha et al., 2010
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 .(Prince, 2006כלומר ,היעדר המשכיות ורצף טיפולי בין תקופת האשפוז להשתלבות
בקהילה פוגעת בתוצאות ובהיענות לטיפול ויוצרת סיכון לאשפוז חוזר.

בפרק זה נדון בצורך ליצור רצף טיפולי בין בית החולים לקהילה ,ונציג תוכניות שפותחו,
יושמו ונחקרו בעולם על מנת לתת מענה לצורך זה .נוסף על כך ,נציג ממצאי מחקר נרטיבי
ראשוני שנערך בארץ ובחן את החוויה הסובייקטיבית של אנשים שמתמודדים עם מחלות
נפש קשות במעבר לקהילה מהאשפוז הפסיכיאטרי .לבסוף ,נדון בהשלכות אפשריות של
ממצאי המחקרים השונים על תחום השיקום הפסיכיאטרי בארץ ,תוך שימת דגש בשינויים
שמתרחשים בעקבות הרפורמה בבריאות הנפש.

הצורך ברצף טיפולי מבית החולים לקהילה :מעני התערבות אפשריים

בשני העשורים האחרונים פותחו ,יושמו ונחקרו בעולם תוכניות אחדות ,ומטרתן לתת מענה
לצורך ברצף טיפולי .לפני שנתאר תוכניות אלו ,חשוב לציין שעוד קודם לפיתוח תוכניות
אלו היה מודל  ,(Stein, 1980) (Assertive Community Treatment) ACTשהיווה
שינוי מהפכני בתחום השיקום הפסיכיאטרי בהיותו מודל מבני שמאגד בתוכו שירותים
שונים ומדגיש טיפול אינטרדיסציפלינרי ,כוללני ,אינטגרטיבי ,גמיש ,רציף וממושך בעת
הצורך ) .(Bond et al., 2001כך ,אנשי מקצוע שעסקו ב– ACTהיו אחראים גם לקשר
עם צוות בית החולים בעת האשפוז והשחרור .עם זאת ,הדגש במודל זה מושם בשירותים
שניתנים בקהילה ,ולא במתן מענה לאתגרים שקשורים באופן ישיר לתהליך המעבר מאשפוז
לקהילה.

התייחסות ספציפית לתהליך המעבר מאשפוז לקהילה ניתנה דרך יוזמות התערבות שפותחו
בכמה מדינות Forchuk .ושות' ) (2013 ;2007 ;2005 ;1998פיתחו בקנדה מודל שנקרא
"גשר לשחרור" ) ,(bridge to dischargeומאוחר יותר כונה "מודל התייחסותי מעברי"
) (transitional relationship modelעל מנת להדגיש את החשיבות של קשרים בין–
אישיים בתהליך המעבר .תוכנית זו נועדה לעזור לאנשים שחוו אשפוז פסיכיאטרי לעבור
בהצלחה אל הקהילה ולהשתלב בה על ידי שימוש בייעוץ תמיכתי .התוכנית מבוססת על
קשר טיפולי ומאמצת את הפורמט של ניהול מקרה מעבר לגבולות שמפרידים בתי חולים
ומהקהילה .כמו כן ,התוכנית מדגישה את הצורך בצוות אינטרדיסציפלינרי ובחפיפה בקשרים
הטיפוליים במעבר בין מערכים טיפוליים ,וגם את הצורך להתייחס לקשרים משפחתיים
וחברתיים בתהליך המעבר .בתוכנית זו איש מקצוע מתוך בית החולים ממשיך להיות בקשר
ולעבוד עם האדם שהשתחרר מאשפוז עד לשלב שבו מתקיים קשר טיפולי טוב עם איש
מקצוע מתוך הקהילה .יתר על כן ,קבוצת עמיתים בקהילה היא חלק חשוב בתהליך המעבר
כשהיא תומכת באדם ומהווה מקור למענים אפשריים לאתגרים השונים של השחרור .הנחות
היסוד של התוכנית הן שאנשים חווים החלמה דרך קשרים בין–אישיים )מקצועיים ושל
עמיתים( ושתקופות מעבר הן מצב פגיע עבור אנשים .מחקרים בקנדה ובסקוטלנד הראו
כדאיות כלכלית של התוכנית ושיפור באיכות החיים של אנשים שהשתתפו בה )Forchuk,
 .(2005; Reynolds et al., 2004לדוגמה ,במחקר עם הקצאה רנדומלית שנערך באונטריו
שבקנדה נבחנה ההטמעה של התערבות זו ב– 13יחידות אשפוז )לעומת  13יחידות אשפוז
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שבהן לא הוטמעה התוכנית( .נמצא כי עבור כל משתתף בתוכנית ירד משך האשפוז בממוצע
ב– 116ימים עם חיסכון של  12,000,000דולר קנדי.
תוכנית עם רציונל דומה שנקראתPatient–centered, Assessment and stabilization
of symptoms, Case management, Evaluation of outcomes and Discharge
 (planning and follow–up (PACEDמתוארת על ידי  .(1999) McGilhonבתוכנית זו
צוות אינטרדיסצפלינרי עורך הערכה במהלך האשפוז ,פועל למען ייצוב המצב הסימפטומטי
ויכולת התעסוקה של המטופל ,ועוקב אחר מצבו במעבר ובשהות בקהילה .מודל זה מתמקד
בצורכי המטופלים ללמוד במהלך האשפוז כיצד לנהל את הסימפטומים שלהם ,ולזהות
טריגרים להישנות ולפתח אסטרטגיות להתמודדות .כמו כן ,המודל מדגיש את הצורך בידע
לגבי תרופות ושירותים קהילתיים מבוססי החלמה .את תהליך השחרור מנהל ביחד עם
המטופל איש מקצוע שמהווה  .case managerאיש מקצוע זה מלווה את המטופל מהאשפוז
ועד לשילובו בקהילה.
תוכנית נוספת שמטרתה יצירת גשר בין בית החולים לקהילה נקראת LDPTM
)(Longitudinally Based Discharge Planning and Treatment Model
) .(Deforge & Belcher, 2005תוכנית זו מכוונת כלפי צורכי המתמודדים וכוללת מערך
מולטידיסציפלינרי שפועל במטרה לעזור במעבר לקהילה ללא מגבלת זמן .מאפיין ייחודי של
תוכנית זו הוא קיומה של שרשרת פידבק לאורך הדרך ,כך שמתמודדים שמתקשים להשתלב
בקהילה מקבלים הפניה ליחידת משבר ,שבה מתבצעת הערכה משותפת ,ובעקבותיה הם
מופנים לבית חולים או לקהילה .הרעיון בקיומה של יחידת משבר נעוץ בהבנה כי השירותים
בהכרח לתת מענה למשברים שונים שיכולים להתרחש כחלק
ֵ
הקהילתיים אינם מתאימים
מההתמודדות עם מחלת הנפש .לכן ,יחידה שכזו מאפשרת סביבה בטוחה ומובנית אשר
יכולה לתרום להתייצבות מהירה ולהשתלבות חוזרת בקהילה .איש המקצוע שמנהל את
המקרה בתוכנית זו הוא גם האחראי לתכנון תהליך השחרור לקהילה .פירוט מאפייני
התוכנית השונים קיים בספרות )Belcher & Deforge, 2005; Deforge & Belcher,
 ,(2005אך נראה כי טרם בוצעה הערכה אמפירית מסודרת לכדאיותה הן במונחים של מדדי
תוצאה והן במונחים של כדאיות כלכלית.

בשעה ששני המודלים של תוכניות המעבר שהוצגו כוללים זמן בלתי מוגבל של מתן
שירותים לשיפור תהליך השחרור ,יש עדויות שגם תוכניות קצרות ומוגבלות בזמן יכולות
להיות יעילות ביצירת מעבר מוצלח מאשפוז פסיכיאטרי לקהילה .מחקר שערכו Dixon et
 (2009) .alבארה"ב בחן את האפקטיביות של תוכנית של שלושה חודשים )Brief three
 (Months Critical Time Intervention– B–CTIבזמן שחרור מאשפוז .תוכנית זו היא
אדפטציה של תוכנית של תשעה חודשים שנמצאה כיעילה בהפחתת סימפטומים שליליים
ודיור רחוב ,כמו גם כדאית כלכלית ) .(Herman et al., 2000; Jones et al., 2003מחקר
על התוכנית המקוצרת הראה תוצאות מוגבלות במונחים של שיפור חלקי במדדי תוצאה
שונים .עם זאת ,המחקר הראה כי התוכנית משפרת רצף טיפולי גם לפי דיווחי מתמודדים
וגם לפי תיעוד שקיים בתיקים רפואיים ).(Dixon et al., 2009
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בספרות תוכניות נוספות שמתמקדות בשלב המעבר מהאשפוז הפסיכיאטרי
ניתן למצוא ִ
לקהילה )למשל ,(Jensen et al., 2010; Price 2007 :שביחס ֲאליהן קיים פחות פירוט ומעקב
מחקרי .מסקירת התוכניות השונות ניתן להתרשם כי מענה שיטתי פורמלי לאתגרים של שלב
השחרור מאשפוז לקהילה נחוץ על מנת לשפר את השילוב בקהילה תוך הפחתת הסיכויים
לאשפוזים חוזרים והישנות .יצירת מענה שכזה כחלק משגרת השירותים שניתנים במערכות
בריאות הנפש דורשת תמיכה של מקבלי החלטות שונים ומשאבים ושיתופי פעולה של
אנשי מקצוע מתחומים רבים על מנת להבטיח נאמנות למודל של התוכנית .קשיים ביישום
ודיסמינציה של תוכניות מעבר אלו נידונו על ידי  Forchukושות' ) (2009ועל ידיDeforge
 .(2005) and Belcherבין הקשיים המרכזיים שהם מנו יש תמיכה ממשלתית ותקצוב חלקי,
מחויבות מוגבלת של הצוות המקצועי למודל ,קשיים ביישום תמיכת עמיתים ובהשגת משאבים
לפעילויות עמיתים ,ואתגרים קליניים ביחס למטופלים שבסיכון מוגבר לאשפוז חוזר.

ההקשר הישראלי :צרכים ומענים אפשריים

בארץ הושקעו ומושקעים מאמצים מערכתיים וחוקתיים רבים על מנת לקדם את תהליך
ההחלמה ואת השילוב בקהילה של אנשים עם מחלות נפש קשות .הבולט ממאמצים אלו הוא
חקיקת חוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס– ,2000שמטרתו "לשקוד על שיקומם ושילובם
בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית
ואיכות חיים ,תוך שמירה על כבודם ברוח חוק–יסוד :כבוד האדם וחירותו" )חוק שיקום נכי
נפש בקהילה .(2000 ,בזכות החוק אנשים שמתמודדים עם נכות פסיכיאטרית יכולים להיעזר
בשירותי סל שיקום ,שכוללים מענה רחב לצורכי המתמודדים בקהילה במגוון תחומים ,כגון
תעסוקה ,מגורים ,פעילות פנאי ולימודים.

לצד התקדמות מרשימה זו והתבססות התחום של השיקום הפסיכיאטרי בארץ נראה כי חסר
רצף בין הטיפול והשירותים שניתנים במסגרת בית החולים לבין אלו שניתנים בקהילה .הדבר
בולט במיוחד בהקשר הישראלי ,שכן את סל שירותי השיקום מסבסדת המדינה באמצעות
משרד הבריאות ללא עלות עבור אנשים עם מחלת נפש קשה ,ולמרות זאת שיעור השימוש
בשירותים אלו לאחר אשפוז פסיכיאטרי הוא נמוך ) .(Hornik et al 2012נראה כי היעדרה
של תוכנית עבודה רשמית המאפשרת רצף טיפולי יוצרת מצב ,שבו אנשים רבים משתחררים
מאשפוז ללא המשך טיפול או ליווי שיקומי .חלק גדול מהם אינם מממשים את זכאותם לסל
השיקום .מחקר איכותני שבדק את הסיבות בגינן אנשים שעברו ועדת סל שיקום לא ממשים
את זכאותם הראה כי אי הזכאות קשורה בין היתר בחוויה של העדר תחושת שותפות וקבלת
החלטות משותפת וחוסר מקצועיות של הגורמים המפנים )עדן–ברוך ,מורן ,עזאיזה ולכמן,
.(2015

פתרון אפשרי לשיפור הרצף הטיפולי–שיקומי בין מסגרות האשפוז הפסיכיאטריות
לבין שירותי השיקום בקהילה כולל שימוש בכלים המעודדים מעורבות של מתמודדים
בבחירותיהם השיקומיות עוד במהלך האשפוז הפסיכיאטרי ונוכחות של איש מקצוע שמלווה
את המתמודד במהלך האשפוז ובמעבר לקהילה עד התבססות של קשר טיפולי בתוך הקהילה.
הגברת המעורבות של מתמודדים בשיח הטיפולי–שיקומי עוד במהלך האשפוז על מנת לקדם
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ולעודד את האחריות האישית בבחירת תוכנית שיקום אפשרית באמצעות שימוש במודל של
קבלת החלטות משותפת ) .(Shared Decision Makingמודל זה שם דגש בהצגה ברורה
ונגישה של מידע ,שכולל אפשרויות טיפול ושיקום תוך חבירה ) (partnershipבין המטפל
למטופל ,יצירת אמון ,החלפת מידע אישי ולא רק רפואי )כמו היסטוריית חיים ,העדפות,
ערכים( ,ובחירה משותפת ככל הניתן של האפשרות הטובה והמתאימה ביותר למטופל
) .(Montori et al., 2006דוקטורט שהושלם לאחרונה באוניברסיטת חיפה )זיסמן–אילני,
 (2016מצא כי שימוש במודל קבלת החלטות משותפת ) (Shared Decision Makingבעת
הליך השחרור לקהילה לקראת סיומו של אשפוז פסיכיאטרי מגביר את מידת המעורבות
של המתמודדים בבחירה ובתכנון של התוכנית השיקומית שלהם בקהילה ,משפר את הידע
שלהם לגבי שירותי השיקום וההליך השיקומי ,מעודד החלמה אישית ומגביר את השימוש
בשירותי שיקום בקהילה לאחר השחרור מבית החולים .בעבודת הדוקטור פותחה התערבות
מובנית לקבלת החלטות משותפת לקידום שיקום והחלמה המבוססת על מודל תאורטי מקובל
לקבלת החלטות משותפת ) .(Charles et al., 1997ההתערבות הוטמעה בשני בתי חולים
פסיכיאטריים במסגרת ההכנה השוטפת לסל השיקום ולפני השחרור לקהילה .בהתערבות
הושם דגש בהנעת המתמודד לבחירה אישית ועצמאית ,תוך הצבת מטרות אישיות ובנות
השגה ,חשיפה לאפשרויות השיקום באמצעות מצגת מידע אינטראקאטיבית המאפשרת
חקירה עצמאית )של המתמודד( או משותפת )מתמודד ומטפל ,מתמודד ובן משפחה( של
אפשרויות השיקום הקיימות והרלבנטיות למטרות שהציב לעצמו המתמודד ,חשיבה אישית
ומשותפת וניסיון להתאים בין היכולות העכשוויות של המתמודד ,העדפותיו והאפשרויות
העומדות לפניו בסל שיקום ,ולבסוף בחירה ובנייה של תוכנית שיקומית אישית ותכנון
דרכים לממשה .ממצאי המחקר מלמדים כי הכנסת תוכן שיקומי לקראת תום האשפוז
הפסיכיאטרי והנגשתו באמצעות מודל קבלת החלטות משותפת מסייעים בקישור ובגישור
המעבר וההתאקלמות בקהילה.
כפי שצוין קודם לכן ,נוסף על שינוי אופן הדיאלוג הטיפולי במהלך האשפוז ,כך שיכלול
שימוש במודל של קבלת החלטות משותפת ,יש צורך בנוכחות של איש מקצוע שילווה את
המתמודד במהלך האשפוז ובמעבר עצמו לקהילה עד להתבססות קשר טיפולי עם איש
מקצוע בקהילה .נוכחות זו נמצאה חשובה וקריטית בתוכניות שונות שפותחו ונחקרו בעולם
)לדוגמא .(Forchuk, 2005; Reynolds et al., 2004 :כמו כן ,תמיכת עמיתים נמצאה אף
היא כחשובה ומסייעת בתהליך המעבר מאשפוז פסיכיאטרי לקהילה )Forchuk et al.,
 .(2013כלומר ,נוסף על דיאלוג שמאפשר בחירה אישית וקבלת החלטות משותפת יש צורך
בתמיכה המשכית של איש מקצוע ושל עמיתים בתהליך המעבר.
הרעיון ליישם מענים אלו במעבר מאשפוז פסיכיאטרי לקהילה בארץ מגובה בתוצאות מחקר
איכותני שבדק את החוויה הסובייקטיבית של מתמודדים ביחס למעבר מבית החולים לקהילה
) .(Hasson–Ohayon et al., 2016תוצאות המחקר הראו כי חוויית המעבר מאופיינת
בתנודות בין תחושות של כוח וחיות לבין תחושות של ייאוש ופגיעות ,וכי יש ארבעה תחומי
חיים שיכולים לשמש מקדמים או מפריעים בתהליך המעבר כתלות באופיים .תחומים אלו
הם  -תמיכה שתומכים חברים ,משפחה ,גורמים מקצועיים ,ותעסוקה .ככל שתחומים אלו
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נחווים באופן חיובי כמחזקים ותומכים ,כך הם תורמים לתהליך המעבר מהאשפוז לקהילה.
לצד זאת ,כאשר תמיכה חיובית נעדרת או כאשר קיימת סביבה משפחתית ,חברתית,
מקצועית או תעסוקתית מלחיצה או פוגענית ,כך תהליך המעבר מהאשפוז לקהילה קשה
ומאתגר יותר .תוצאות המחקר מלמדות על החשיבות בקיומו של אחר ממשי שממתין
בקהילה לאדם שנמצא באשפוז ומעוניין בשחרורו .אותו אדם יכול להיות בן משפחה ,חבר
או בוס מהעבודה .למעלה מזה ,קיומה של מסגרת תעסוקתית שניתן להשתלב בה מיד עם
השחרור חשובה אף היא להצלחת תהליך המעבר מהאשפוז לקהילה .חשוב לציין כי גורמי
תמיכה אלו הם קריטיים בתהליך ההחלמה כולו .עם זאת ,נראה כי בתקופת השחרור גורמים
אלו מקבלים חשיבות נוספת בעקבות האתגרים שרלוונטיים למעבר .לפיכך ,הספרות בתחום
השיקום הפסיכיאטרי מדגישה את הצורך בהתערבויות משפחתיות מותאמות לשלב השחרור
על מנת לשפר את היכולת של המשפחה כמערכת להתמודד עם המחלה ועם השלכותיה
) .(Dixon et al., 2009בנוסף ,יש לשים דגש בצורך של תמיכה חברתית והשתלבות ברשת
חברתית .כך ,נטען כי הנושא החברתי צריך להיות חלק אינטגרלי מתכנון המעבר מאשפוז
פסיכיאטרי לקהילה ).(Dixon et al., 2009; Williams, 2004

תמיכה של אנשי מקצוע וברית טיפולית טובה גם הן נמצאו חשובות ותורמות למעבר יעיל
לקהילה ,ואילו יחס פטרוני או סטיגמטי נמצא כגורם מעכב ופוגעני בתהליך )–Hasson
 .(Ohyaon et el., 2016ייתכן ששינוי בצוות הטיפולי בעקבות המעבר מאשפוז לקהילה
ויצירת קשר עם גורמי טיפול חדשים בקהילה בשלב עדין זה של המעבר  -הם מקור אפשרי
נוסף ללחץ .בהקשר זה  Forchukושות' ) (2002טוענים לצורך בחפיפה בין צוות של יחידת
האשפוז לבין הצוות בקהילה על מנת להבטיח המשכיות בטיפול בקהילה .הקשר בין גורמים
מטפלים באשפוז לבין הגורמים בקהילה יאפשר לבנות תוכנית אישית מתאימה עבור המתמודד
המביאה בחשבון את צרכיו ,את המשאבים המשפחתיים ואת משאבי הקהילה שניתן להציע לו.

מחקר ראשוני זה מראה אפוא את הצורך להתייחס למערכות תמיכה ותעסוקה בעת תכנון
השחרור .התייחסויות לגורמים אלו נעשות בתוכניות הקיימות במקומות אחדים בעולם ,והם
הוצגו קודם לכן .על מנת שתהיה התייחסות לגורמים אלו ,יש צורך ליצור תוכנית פורמלית
שמטרתה תהיה תכנון השחרור לקהילה והשילוב בקהילה ,אשר תתחיל עוד בזמן האשפוז.
תוכנית כזו בעלת ערך של כדאיות כלכלית לטווח הארוך ,אך היא דורשת משאבים רבים
בתחילת הדרך שכוללים בין היתר את הצורך באנשי מקצוע שיעברו הכשרה מתאימה ושיהיו
אחראים לתכנון תוכנית מעבר בשיתוף פעולה עם המתמודדים ועם משפחותיהם .חשוב
לציין כי כל תוכנית שחרור היא אישית ומותאמת למתמודד בהתאם לצרכיו ולרצונותיו לצד
גבּלֶ ת האפשרויות שיש למערכת ולסביבה להציע .התחלות של תוכניות כאלו קיימות היום
ִמ ֶ
בארץ .לדוגמה :בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע ובבית חולים מזור שבו יש ועדה
מיוחדת שעוסקת בקשר בית חולים וקהילה .כמו כן נעשתה שם גם עבודת גמר לקבלת תואר
שני ע"י רייזברג ב  2016שעסקה בבנית מנואל התערבות לחיבור בין בית החולים לקהילה
ע"י ליווי של האדם על ידי איש מקצוע מבית החולים אל הקהילה.

מעניין להתבונן על הרפורמה בבריאות הנפש שהחלה לא מזמן כהזדמנות לחשיבה מחודשת
בנושא המעבר מאשפוז פסיכיאטרי לקהילה .במסגרת הרפורמה האחריות לבריאות הנפש
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עברה מהמדינה לקופות החולים ,וכך גם שירותי האשפוז וגם שירותי הקהילה הן תחת
אותה אחריות ביטוחית רפואית .כיום ,תוכניות שונות נמצאות בפיתוח בקופות חולים כדי
ליצור מערכת רצף טיפולי בין בתי חולים לקהילה ונמצאות בשלבים ראשוניים של בנייה.
זו הזדמנות לשינוי נוסף רב–ערך על מנת שלא רק לתרום למעבר המתמודדים עם מחלות
נפש לקהילה ,אלא גם לאפשר להם להישאר שם ולחיות באיכות חיים מרבית בליווי מקצועי
מתאים ולהפחית את תופעת "הדלת המסתובבת" ,שנותרה אחת הבעיות המובהקות של
מתמודדים עם מחלות נפש .הפחתת תופעה זו יכולה להיות בסיס מוטיבציוני לשיתוף פעולה
טוב יותר בין צוותי בית החולים לצוותי הקהילה על ידי הקצאת משאבים לתוכנית מעבר
מאשפוז פסיכיאטרי לקהילה.

מגבלות אפשריות ביישום תוכניות מעבר ופתרונות אפשריים
לאחר פיתוח של תוכנית מעבר ,שתכלול את המרכיבים הקריטיים של המשכיות בנוכחות
איש מקצוע מלווה ,תמיכת עמיתים ומשפחה ותהליך של קבלת החלטות משותפות ביחס
לתוכנית השיקום  -יהיה צורך להתייחס לגורמים מעכבים ומזרזים בתהליך היישום וההטמעה.
כלומר ,דרושים שלושה צעדים ממשיים על מנת שיֶ דע יתורגם לפרקטיקה שמבוצעת בפועל.
ראשית הידע המדעי צריך להוביל לפיתוח של התערבויות מתאימות .שנית ,התערבויות אלו
צריכות להיות מיושמות ונחקרות במונחי ַמדדי תוצאה אישיים וכדאיות כלכלית .שלישית,
יש לבחון את הגורמים המעכבים ואת הגורמים המזרזים את ההטמעה של ההתערבות.
 Forchukושות' ) Mann ,(2013ושות' ) (2009ו–  Linושות' ) (2008דנו במכשולים
אפשריים בתהליך התרגום של ידע לפרקטיקה .מכשולים אלו כוללים את הקושי לחלוק
ולהעביר ידע בין אנשי מקצוע שונים ,היעדר גישה חיובית לקבלת ידע חדש על ידי אנשי
ספקות לגבי הטמעת הידע ,יחסי עבודה לוקים ,קונפליקטים בין אנשי מקצוע
פרקטיקהֵ ,
שונים ,תרבות ארגונית שלא מעודדת שינויים ,עומס עבודה ותחושת שחיקה של הצוות.
נראה אפוא כי כדי שתוטמע התערבות חדשה בהצלחה ,יש צורך בהכנה ברמה הארגונית
וברמת הצוות ולאפשר יישום בפועל של פרקטיקה חדשה .חשוב שהצוות יכיר את היתרונות
הגלומים ביישום של התערבות חדשה ויהיה בעל מוטיבציה להניע אותה קדימה בשיתוף.

סיכום
המעבר מאשפוז פסיכיאטרי לקהילה הוא אתגר של ממש ביצירה של רצף טיפולי .כשלב
מעבר הוא כולל שינויים רבים ,ועל כן הוא דורש תמיכה והיערכות מקצועית ומשפחתית
בהתאם לכך .תוכניות מעבר שפותחו ,יושמו ונחקרו במקומות שונים בעולם מלמדים על
אפקטיביות כלכלית ואישית .התוכניות כוללות איש צוות שמלווה את האדם מאשפוז ועד
להשתלבות בקהילה ,הכנת תוכנית השיקום בשיתוף עם המתמודד עוד במהלך האשפוז,
מעורבות והכנה של המשפחה ותמיכת עמיתים .לאור מחקרים בארץ שמראים שמתמודדים
חווים אתגרים חברתיים ,תעסוקתיים ומשפחתיים בשלב מעבר זה ,נראה כי יש להוסיף
וליישם תוכנית מעבר מסודרת .ליווי מחקרי של תוכנית מסוג זה יכול להצביע על כדאיותה
הכלכלית והאישית.
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"טעימה אקדמית"

תוכנית להנגשת השכלה גבוהה לאנשים המתמודדים עם
מוגבלות נפשית

מיכל רביבו ,עדנה צפריר ,דקלה ברק ,תמרי גלעד–יקונט,
זיו רונאל ,שרה בועז–קריצמן

תוכנית דגל חברתית ייחודית במסגרת ֵדקן הסטודנטים במכללה האקדמית אחוה
בתמיכת המועצה להשכלה גבוהה.

הקדמה

בשנים האחרונות ניכרת מגמה גוברת לקדם שילוב אנשים עם מוגבלויות בהשכלה גבוהה.
השכלה גבוהה מעניקה הזדמנות לשינוי בזהות העצמית ,למימוש עצמי ולהשתלבות בחברה
)Mansbach–Kleinfild, Sasson, Shvarts, & Grinshpoon, 2007; Mowbry et al.,
 .(2005; Unger et al., 1991השכלה היא מרכיב חיוני בהשגת עבודה איכותית ועצמאות
כלכלית ) .(Best, Still, & Cameron, 2008אולם לעיתים קרובות אנשים המתמודדים
עם מוגבלות פסיכיאטרית לא מצליחים להפיק תועלת מלאה ממשאב חברתי זה בכוחות
עצמם ) .(Mowbry et al., 2005למרות תרומתן הגדולה של התוכניות המקובלות להשכלה
אקדמית נתמכת ,הן אינן נותנות מענה מלא לצורכי המתמודדים השואפים להשכלה גבוהה.
מטרת המאמר היא להציג תוכנית ייחודית וחדשה להנגשת השכלה גבוהה למתמודדים
במכללה האקדמית אחוה ותוצאותיה .המאמר יסקור את הרציונל לתוכנית "טעימה אקדמית",
את האתגרים שלהם היא מכוונת לתת מענה ויסקור את תהליך העבודה בפועל וינתח את
תוצאות התוכנית ברמת המתמודדים המשתתפים ,הסטודנטים החונכים והחברה.

רקע תאורטי

צעירים המתמודדים עם מוגבלות נפשית )להלן המתמודדים( הם אוכלוסייה ,המתקשה לנצל
את התמיכה הפורמלית שהמדינה מציעה להם .הם סובלים תדיר מאבטלה ,מתמיכה חברתית
רעועה ומסטיגמטיות .מחקרים אחדים מראים כי הם מתקשים לקבל את התווית של מחלת
במוסדות ,שבהם מטופלים אנשים מבוגרים יותר
ָ
נפש ,מרגישים שלא בנוח לקבל עזרה
עם לקויות נפשיות ,ומנצלים את שירותי הרווחה המוצעים להם ניצול לא עקיב וחלקי
) .(Shwartz et al., 1983כללית ,הם נמנעים מלבקש עזרה )Zimet, Dahlen, Zimet,
 .(& Farley, 1998כך גם בתחום ההשכלה האקדמית הם מתקשים או שאינם יודעים,
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לבקש עזרה )דהן ,הדס לידור ,כסיף ,טבקמן ולכמן ;2007 ,רינדה ,הדס לידור וזקס;2013 ,
.(Mowbaray et al., 2005
המטרה העיקרית של תוכניות המערבות מתמודדים בקהילה היא למצוא דרך ליצור שילוב
ממקום שווה מעמד ,ככל הניתן ,כדי להפחית את הסטיגמות ,להגדיל את הביטחון העצמי
ולשפר את סיכויי ההעסקה של אנשים אלה ) .(shor & sykes, 2002המסגרת האקדמית
עשויה לממש מטרות אלו בהיותה מעין כור היתוך ,שבו אנשים שוני רקע נפגשים ומתמודדים
עם אתגרים משותפים .האקדמיה מציבה מטרות ברורות לפני הסטודנטים המגיעים אליה,
מספקת להם תמיכה והיא קרש קפיצה לשוק העבודה התחרותי ).(Unger et al., 1991
מסגרות אקדמיות הן מסגרות שאינן מזוהות עם המחלה ולכאורה אינן סטיגמטיות )Best et
.(al., 2008; Hadas–Lidor & Weiss, 2007
אולם ,אנשים המתמודדים עם מוגבלות פסיכיאטריות נתקלים בחסמים ייחודיים המקשים
על שילובם בקהילה ,בכלל ,ובהשכלה גבוהה ,בפרט .נגישות להשכלה גבוהה אינה פשוטה
לאנשים עם מוגבלות בכלל ,אבל האתגרים העומדים בפני המתמודדים עם מוגבלות
פסיכיאטרית מורכבים אף יותר הן מחמת אופייה הנסתר של המחלה ,מפני חוסר מודעות
והבנה של החברה והן בעטיין של הסטיגמות הנלוות לה )דהן ושות'Mowbray ;2007 ,
 .(et al., 2005ניתן להבחין בין חסמי כניסה  -המעכבים את המתמודדים מלנסות ולהיכנס
לאפיק האקדמי ,לבין חסמי התמדה  -המקשים על מתמודדים שכבר השתלבו באפיק האקדמי
להתמיד ולסיים את לימודיהם בהצלחה .יש עדויות שלמרות צמיחה במספר המתמודדים
הנרשמים ללימודים אקדמיים בארצות הברית )Anxiety Disorders Association of
 ,(America, 2006; koch, Mamiseishvili, & Higgins, 2014שיעורי ההתמדה שלהם
נמוכים .לדוגמה ,במחקרם של  (2014) .Koch et alהתמידו רק  54.7%עד להשלים את
התואר.
להלן חסמי הכניסה:
•

•

•

התפרצות המחלה בשנות הבגרות הצעירה היא שכיחה )Substance Abuse and
 .(Mental Health Services Administration, 2011אומנם נטען שפגיעה
קוגניטיבית )הכרנית( בתקופה האקוטית של המחלה אינה בלתי הפיכה )–Hadas
 ,(Lidor, Katz, Tyano, & Weizman, 2001אולם יכולת צעירים אלו להשלים
תעודת בגרות עלולה להיפגע )Best et al., 2008; Substance Abuse and
.(Mental Health Services Administration, 2011
ההתמודדות עם המחלה ועם התסמינים מובילה לעיתים לתפיסת תת–הישגיות
לימודית של המתמודד גם אם יכולותיו הקוגניטיבית )הכרנית( גבוהות )Mowbaray
.(et al., 2005
סטיגמה היא המחסום הקשה ביותר לנגישותו ולשילובו של המתמודד בקהילה
האקדמית )דהן ושות' .(2007 ,סטיגמות חברתיות מובילות לחוסר אמון של המשפחה,
החברים ועובדי השיקום ,בנוגע ליכולת המתמודדים להשתלב בהשכלה גבוהה ,ומכאן
 להעברת מסרים המרפים את ידיהם של המתמודדים מלנסות .סטיגמה חברתית409

בקרב עובדי האוניברסיטה האחראים לקבלה משפיעה על החלטותיהם של העובדים
ומובילה להדרה .למעשה ,לעיתים ,המדיניות הנהוגה במכללות ובאוניברסיטאות
גורמת לסטודנטים שפיתחו בעיה פסיכיאטרית לעזוב את לימודיהם )Mowbaray,
.(2004
להלן חסמי התמדה:

• הרגלי למידה לא יעילים )שגיב ושטרוך.(2007 ,
• קושי בתפקודי ניהול ,כגון קשיי ניהול זמן ,לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז שהן
לעיתים תופעות נלוות למחלה עצמה או לטיפול התרופתי ).(Hogarty, et al., 2004
• קושי חברתי ,הנובע מהמחלה או מהסטיגמה המתלווה אליה ,מקשה על בקשת עזרה
ועל ניהול קשרים מותאמים עם סטודנטים אחרים ועם סגל ההוראה )& Addington
.(Addington, 1993; Hogarty, et al., 2004
• תנודות ביכולת התפקוד מחמת שינויים במצב הנפשי
• סטיגמות אישיות מונעות מהמתמודד לפנות ולקבל את העזרה הנדרשת המגיעה
לו על פי חוק ,כגון התאמות בבחינות )הדס לידור ,דהן ,כסיף–ויסברג וטבקמן,
 ,(; 2008Mowbaray et al., 2005בעוד סטיגמות של הסטודנטים והסגל משפיעות
על התגובה כלפי הסטודנט המתמודד .לא מעט סטודנטים עם מוגבלויות נפשיות
ובמרב המקרים לא יזכירו
מתקבלים לאקדמיה מבלי להצהיר על מחלתם ועל מצבםֵ ,
אותה לאורך כל שנות לימודיהם )דהן ושות'.(2007 ,
נוכח האמור לעיל אין זה פלא שתוכניות השכלה נתמכת ,המסייעות לשלב מתמודדים
במוסדות השכלה גבוהה ,הן הצעד המתבקש הבא ) .(Unger et al., 1991בישראל יש כיום
כמה תוכניות תמיכה בהשכלת מתמודדים ,מסגרות תיכוניות דוגמת בית ספר "ניצנים",
תוכניות להשלמת השכלה בסיסית במסגרת סל שיקום ותוכנית השכלה אקדמית נתמכת.

השכלה אקדמית נתמכת מיועדת לסטודנטים עם מגבלה נפשית ,ומטרתה לאפשר לסטודנט
עם מגבלה נפשית לסיים את לימודיו בהצלחה בזמן סביר ,דרך הנגשת הסביבה האקדמית,
ליווי ותמיכה אישיים לכל סטודנט )דהן ושות' ;2007 ,הדס לידור ושות'Mowbaray ;2008 ,
 .(et al., 2005השכלה אקדמית נתמכת בישראל פועלת משנת  2004ומצויה כיום בחמש
אוניברסיטאות ,כחלק משירותי סל שיקום של משרד הבריאות .חשוב לציין שהסטודנטים
מתקבלים לאוניברסיטה עם נתוני קבלה ככל סטודנט ,לומדים במסלולים רגילים ונדרשים
ללמוד בשיעור של  50%לפחות מהיקף הלימודים השנתי ,בהתאם למסלול לימודיהם ,כדי
ליהנות משירותי ההשכלה הנתמכת )דהן ושות' .(2007 ,מחקרים על תוכניות התערבות
שונות בארץ ובעולם ,שמטרתן לשלב מתמודדים בהשכלה גבוהה ,מצביעים על הצלחה
במימוש מטרות של יצירת דימוי עצמי חיובי ,הגדרה עצמית כסטודנט ולא כמתמודד
) ,(Mansback–Kleinfeld, Sasson, Shvarts, & Grinshpoon, 2007והשפעה חיובית
על השכלה ותעסוקה )הדס לידור ושות' ;2008 ,רינדה ושות'Best et al., 2008; ;2013 ,
.(Gutman, Kerner, Zombek, Dubek, & Ramsey, 2009; Unger et al., 1991

למרות תרומתן של תוכניות השכלה אקדמית נתמכת ,בעיקר במענה לחסמי ההתמדה
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כדי לאפשר לסטודנט עם מגבלה נפשית לסיים את לימודיו בהצלחה בזמן סביר ,הן אינן
נותנות מענה מספק לחסמי הכניסה להשכלה גבוהה .השתתפות בהשכלה אקדמית נתמכת
מחייבת את הסטודנט להליך בירוקרטי ולתיוג .לשירות זכאים רק מתמודדים עם מוגבלות
פסיכיאטרית המוכּרים במוסד לביטוח לאומי כבעלי נכות נפשית של  ,40%הזכאים לסל
שיקום של משרד הבריאות .השירות ניתן רק לסטודנט מן המניין ,בתנאי לימוד של 50%
מערכת לפחות .המתמודד נדרש לעשות בעצמו את המעבר ממסגרת לימודית תיכונית
מוגנת ,ולעיתים קרובות נפרדת ,להגיע לרמת ציון פסיכומטרי ,לעמוד בחתכי הקבלה
ובראיונות כדי להתקבל ללימודים .התהליך מורכב ,ופעמים נתפס מאיים כי מתרחש
במוסדות אקדמיים גדולים ,ולפיכך מתמודדים רבים מוותרים מראש ולא מממשים את
בספרות בתחום של
היכולת הגלומה בהם )פוטנציאל( .מחקרים קודמים הצביעו על חסר ִ
בחינת השפעת מדיניות הרשמה ומדיניות נשירה של המוסד האקדמי על התמדה והשלמת
לימודים אקדמיים בקרב מתמודדים ,וכי תהליכי הכניסה למוסד הם מנבא חשוב להישגים
אקדמיים ) .(Smith–Osborne, 2005מטרת המאמר הנוכחי היא לחשוף תוכנית חדשה של
השכלה נתמכת המוסיפה נדבך חדש לתוכניות תמיכה בהשכלת מתמודדים הקיימות כיום
בישראל ולהציג את תוצאותיה .מידע זה עשוי לתרום תרומה משמעותית לצעיר המתמודד
עם מוגבלות פסיכיאטרית ,העובר משירותי השכלה מיוחדים וייעודיים לו להשכלה הגבוהה
ואל שירותי השכלה אקדמית נתמכת ,וכן לאנשי מקצוע ולקובעי מדיניות.

תוכנית "טעימה אקדמית" במכללה האקדמית אחוה
התוכנית "טעימה אקדמית" היא תוכנית ייחודית ,הפועלת משנת  2013במכללה האקדמית
אחוה ,ואינה מוענקת כיום בשירותי השיקום הממוסדים או בכל מוסד אקדמי אחר .היא
עוצבה במכללה כדי לתת מענה כתוכנית מעבר המאפשרת כניסה הדרגתית להשכלה גבוהה,
הפחתת חששות ובחינת יכולות עוד בטרם נכנס המתמודד למחויבות אקדמית מלאה .בעוד
תוכניות השכלה אקדמית נתמכת  -מטרתן להעניק סיוע למי שכבר סטודנט והן מתמקדות
והתמצאות )אוריינטציה( במערכת האקדמית.
ַ
בחסמי התמדה ,בחסמים אקדמיים לימודיים
ייחודה של התוכנית הזו הוא בתמיכה במשתקם בשלב הטרום–אקדמי .בכך התוכנית נותנת
מענה לחסמי הכניסה לאקדמיה ,ובו–זמנית היא מאפשרת לפתח מיומנויות בסביבה אקדמית
נורמטיבית "אמיתית" שיסייעו להתגבר על חסמי ההתמדה.
הרציונל שקדם לבניית התוכניות הקיימות כיום בישראל להשלמת השכלה הוא ניסיון
לצבור מצבי ביניים כדי שהמתמודדים יוכלו להגיע בהדרגה לתפקוד עצמאי בקהילה )ששון,
גרינשפון ,לכמן ובוני .(2003 ,במחקר הערכה על השכלה אקדמית נתמכת בישראל )שגיב
ושטרוך (2007 ,הוצע לבחון אפשרות להעניק תמיכה גם למי שאינו עומד בתנאי של 50%
תוכנית לימודים כדי לאפשר לו להגדיל את היקף לימודיו בהמשך .תוכנית "טעימה אקדמית"
נשענת על רציונל דומה ,ולפיו גם בהשכלה אקדמית נתמכת יש לאפשר מצבי ביניים כדי
להגדיל את הסיכוי של מתמודדים להגביר את היקף הלימודים בהמשך ולסיים את לימודיהם
לתואר בהצלחה ובזמן סביר .בהתאם לרציונל זה ,נוסחו מטרות ויעדי התוכנית:
•

מטרת התוכנית  -להנגיש השכלה גבוהה למתמודד עם מוגבלויות נפשיות ,בעל
411

יכולת ומוטיבציה ללמידה אקדמית ,שאינו יכול או רוצה בשלב זה להתחייב ללימודים
מלאים באקדמיה.
• יעדים לטווח הקצר  -לאפשר למתמודד ,גם אם אינו עומד בדרישות הסף ,להשתלב
בהשכלה גבוהה ,לפתח תחושת מסוגלות ומיומנויות אקדמיות ולצבור נקודות זכות
אקדמיות בהדרגה.
• יעדים לטווח הארוך  -להוביל מתמודד להצטרף לאקדמיה כסטודנט מן המניין,
או לַ ֲחלופין לזהות תחומי עניין וכישורים לשם בחירת מקצוע מושכלת ,להפחית
סטיגמות אישיות וחברתיות ולקדם העצמה חברתית של אוכלוסיית המתמודדים.
חשוב להדגיש כי הצטרפות לתוכנית "טעימה אקדמית" אינה מחייבת את המשתתף להציג
זכאות סל שיקום של משרד הבריאות או זכאות שיקום של ביטוח לאומי.

התוכנית מציעה למשתתף אפשרות להירשם לקורס אקדמי אחד או שניים בכל סמסטר
בעלות סמלית; שילוב בקורסים אקדמיים "רגילים" בצורה שוויונית ובסביבה נורמטיבית;
תמיכה מחונך המתמקדת בסיוע לימודי ,חברתי ורגשי; ייעוץ וסיוע בכל הקשור לבירוקרטיה;
בדקן הסטודנטים ,הכולל רכזת נגישות ,יועצת חינוכית
ליווי הוליסטי של צוות רב–מקצועי ֵ
ופסיכולוגית ,העובדות בתיאום ובשיתוף פעולה עם סגל מנהלי ואקדמי מתאים במכללה.

לצורך הערכת התוכנית בוצע מחקר מלווה על ידי צוות ֵדקן הסטודנטים בשיתוף יחידת
הערכה של המכללה .הפרק הבא מתאר את שיטת המחקר.

שיטת המחקר

הממצאים מבוססים על תהליך של הערכה מעצבת בשיטת  mix–methodsשבוצעה על
התוכנית על ידי צוות ֵדקן הסטודנטים בשיתוף יחידת הערכה של המכללה .לבניית תהליך
הערכה היו שותפים גם אנשי מקצוע מהקהילה ,שליוו את התוכנית מבחינה מקצועית בתחילת
הדרך .לתהליך ההערכה שני מרכיבים עיקריים :האחד  -ניתוח ישיבות צוות וישיבות סיכום
שנערכו מדי סמסטר ,שבהן לקח חלק גם איש מקצוע חיצוני .מרכיב זה שיקף נקודות מבט
ותגובות של אנשי המקצוע ,הסטודנטים החונכים בתוכנית )להלן :החונכים( ,המתמודדים
המשתתפים בתוכנית )להלן :המשתתפים( וגורמי הקהילה .המרכיב האחר  -שאלוני הערכה
מובנים למילוי עצמי של החונכים והמשתתפים .השאלונים כללו שאלות סגורות בשיטה
וסדרת שאלות פתוחות .נבנה גם שאלון לאנשי מקצוע ,שליוו את
כמותית בסולם לִ ֵיק ֵרט ִ
המשתתפים בקהילה ,בשאלון זה היו שאלות פתוחות בלבד .הערכת התוכנית החלה כבר
מהסמסטר הראשון לפעילותה אולם בסמסטר ב תשע"ד ,עם התפתחות התוכנית ,שודרגו
השאלונים והותאמו בהם שאלות חדשות שצוות התוכנית מצא מתאימות יותר .רכזת
התוכנית אספה מידע אובייקטיבי על התמדה ,על נשירה ועל ציונים .מילוי השאלון היה
חובה לסטודנטים החונכים )להלן סטודנטים( ,אך לא חובה למתמודדים המשתתפים .מאחר
שמדובר בשאלון חוזר מדי סמסטר ,חלק מהמשיבים מילאו אותו גם בסמסטר העוקב ,אך הם
התבקשו להגיב על חוויתם במהלך הסמסטר האחרון בלבד.

בסה"כ השיבו על השאלון  15מתמודדים משתתפים )סה"כ  21משובים( ,מהם  6בנים ו–9
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בנות .בסה"כ  15סטודנטים חונכים השיבו על השאלון :מהם  6בנים ו– 9בנות ,אחד מהם
השיב על שני משתתפים )בסה"כ  20משובים( .שבעה מהחונכים לומדים בתוכניות להוראה,
 5בחוג לפסיכולוגיה 2 ,בחוג למשאבי אנוש ,ו– 1בתוכנית רב–תחומית .רק  4אנשי מקצוע
מהקהילה ענו על השאלון המובנה על משתתף שליוו; עוד  3העבירו חוות דעת על משתתף
ובדוֹא"ל )דואר אלקטרוני( בניסוח חופשי.
ַ
מסוים ,או על התוכנית באופן כללי במכתבים
החלק הכמותי נותח ניתוחי ממוצעים ושכיחויות .על התשובות לשאלות הפתוחות בוצע
ניתוח נושאי ) (thematic analysisתוך התייחסות לשכיחות ובולטות של קטגוריות .את
הניתוח הנושאי ניתחו שלוש חוקרות :שתיים מצוות התוכנית ואחת מחוץ לצוות ,כדי לספק
הן נקודת מבט מתוך עולם התוכן של התוכנית והן נקודת מבט ניטרלית שאינה מושפעת
מהיכרות עם המשתתפים.

תוצאות מחקר הערכה
בחלק הראשון נציג וננתח את תוצאות השאלונים שמילאו המתמודדים משתתפי התוכנית,
מרכיבים כמותיים ואיכותניים .ההצגה תכלול נתונים תאוריים של מספר המשתתפים,
עמדות ותפיסות של המשתתפים ,החונכים ואנשי
התקדמותם והישגיהם .לאחר מכן יוצגו ָ
המקצוע בנוגע לתוכנית בהדגשת תרומת התוכנית לקידום החלמה ,העצמה ומסוגלות לימודית.
בחלק השני נציג וננתח את עיצוב התוכנית של "טעימה אקדמית" בהתייחס לתהליך ולשלבים
של העבודה במחזור של שנה אקדמית ,תוך דיון פנימי בכל שלב ,באתגרים ,בתובנות
ובשינויים שנעשו בו כפי שעלה הן מניתוח ישיבות צוות וסיכומי שיחות והן ממידע שנלמד
מהשאלונים והוביל לעיצוב מחדש של שלבי התוכנית.
הדיון יבוצע באופן המשלב את הממצאים הכמותיים והאיכותניים מהשאלונים.
 .1ממצאי השאלונים
 1.1תיאור השתתפות והתקדמות בתוכנית
בסה"כ מפתיחת התוכנית בסמסטר ב תשע"ג ועד סמסטר ב תשע"ה )כולל( השתתפו בה
 28מתמודדים .שיעורי ההתמדה של המשתתפים היו  ,80%–90%וממוצע הציונים של כל
המשתתפים היה מעל  84בכל סמסטר .נכון לתחילת תשע"ו 3 ,בוגרי התוכנית נרשמו לתואר
ראשון מחוץ למכללה - 4 ,במכללה) .אחת מהן נרשמה להשלמת תואר ראשון ממנו פרשה
לפני כמה שנים ,סיימה תואר ראשון בהצלחה ובתשע"ז נרשמה לתואר שני( .אחת נרשמה
ללימודי תעודה באומנות .מן הממשיכים בתוכנית לתשע"ו ,אחד לומד במקביל לקראת
קורס פסיכומטרי ואחד לוקח קורסי השלמה לשם הרשמה לתואר שני .טבלה  1מציגה את
התקדמותם ואת הישגיהם.
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טבלה  :1תיאור התקדמות המשתתפים ,הישגיהם ,סה"כ שביעות רצונם והשגת מטרותיהם
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 .1.2שביעות רצון המשתתפים ממרכיבים הקשורים לתוכנית
המתמודדים המשתתפים בתוכנית התבקשו לדרג בסולם של  1–5את מידת הסכמתם עם
ההיגדים הבאים )=1לא מסכים כלל=5 ,מסכים מאוד( .ניתן לראות כי יש הסכמה גבוהה
במיוחד עם היגדים הקשורים לשביעות רצון מהחונך ) ,(2,1מהשירות המנהלי ) ,(8ומעצם
ההצטרפות לתוכנית ) .(13כמו כן התוכנית נתפסת כמומלצת מאוד למתמודדים מועמדים
אחרים ) (9ולמוסדות נוספים ) .(12ניתן לראות כי תרומה נתפסת של התוכנית ליכולות
החברתיות היא הנמוכה ביותר ) .(5דבר שהתבטא גם בהיגדים בשאלות הפתוחות על מימוש
מטרות ועל תרומה נתפסת של התוכנית .יחד עם זאת ,חיזוק יכולות חברתיות לא היה מטרה
מרכזית למרבית המשתתפים בעת הצטרפותם לתוכנית.

N=21

טבלה  :2שביעות רצון המשתתפים ממרכיבים הקשורים לתוכנית  -ממוצע רב שנתי
תשע"ד–תשע"ה
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 .1.3סיבות להצטרפות המשתתפים לתוכנית
המתמודדים המשתתפים בתוכנית נשאלו שאלה פתוחה" :מה הביא אותך להצטרף לתוכנית?"
 14משתתפים השיבו על שאלה זו .זוהו שלוש קטגוריות :סיבות לימודיות ואקדמיות
)השכיחות הגבוהה ביותר( ,סיבות חברתיות ובין–אישיות וסיבות הקשורות להתערבות גורמי
חוץ.
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טבלה  :3סיבות להצטרפות המשתתפים לתוכנית
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 .1.4המטרות שהציב המשתתף בתחילת הלימודים והאם הושגו

המתמודדים המשתתפים בתוכנית התבקשו לציין מדי סמסטר עד  3מטרות ספציפיות שלהם
מהלימודים ולהשיב אם מומשה כל אחת מהמטרות ולפרט .על שאלה זו השיבו  15משתתפים:
 13השיבו "כן" בנוגע למימוש כל אחת מהמטרות;  2משתתפים השיבו "כן" בנוגע לחלק
מהמטרות ו"לא" לחלק אחר .המשתתפים התבקשו לפרט ולתת דוגמאות .הטבלה הבאה
מסכמת את המטרות ואת מימושן .כשענה המשתתף על השאלון לאורך יותר מסמסטר אחד
וחלה התפתחות בתשובה ,היא פורטה וסדר התשובות מוספר בסוגריים קטנים.

זוהו חמש קטגוריות נושאיות .שלוש קטגוריות קשורות ללימודים אקדמיים" :לבדוק יכולת
להשתלב בתואר )או להשתלב מחדש בתואר("" ,למצוא את היעד המתאים לי בלימודים",
"לשפר את יכולות הלמידה" .קטגוריה רביעית היא "למידה כהעשרה והנאה" .קטגוריה
חמישית היא "רכישת ביטחון עצמי ומיומנויות חברתיות" .בדומה למענה לשאלה על
הסיבות להצטרפות ,מטרות הקשורות ישירות להשתלבות בלימודים אקדמיים הופיעו
בשכיחות הגבוהה ביותר.

מעניין לראות כי עבור מקצתם מדובר בניסיון שני ,לאחר חוויית כישלון או משבר במוסד
אקדמי אחר ,פעמים לפני שנים רבות .מטרות חברתיות הוגדרו כמטרה ספציפית בשכיחות
נמוכה יחסית ,אולם בשאלות הבאות ,כאשר תיארו החונכים את השפעת התוכנית על
המשתתפים החניכים ,קיבל ההיבט החברתי בולטות גבוהה יותר.

מבחינת מימוש המטרות ,מרבית המשתתפים מימשו את המטרות שהציבו לעצמם בתחילת
הסמסטר .מימוש מטרות הקשורות לביטחון עצמי ולחיזוק ביטחון וכישורים חברתיים היה
הבעייתי יותר .מעניין לציין כי בקרב חלק מהמשתתפים ,הללו שמילאו שאלון בסמסטרים
עוקבים ,ניתן לראות תהליך הדרגתי של מימוש המטרות מסמסטר לסמסטר.
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טבלה  :4מטרות הלימודים ומידת מימושם
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 .1.5שינויים שחלו במשתתף לתפיסת המשתתף ולתפיסת החונך שלו

2

שלושה מתמודדים משתתפים ענו שלא חל בהם שינוי 12 ,משתתפים ענו שחל בהם שינוי,
 9מהם נתנו דוגמאות לשינויים בעקבות התוכנית .ביחס לאותם משתתפים 2 ,חונכים ענו
שלא חל שינוי במשתתף שליוו 11 ,חונכים ענו שחל במשתתף שליוו שינוי ,ופירטו 2 ,לא
ענו כלל .תיאורי המשתתפים והחונכים שלהם התכנסו לחמש קטגוריות נושאיות עיקריות:
חיזוק מסוגלות ללימודים אקדמיים ,שיפור במיומנויות למידה ,מוטיבציה ותחושת מטרה,
תחושת מסוגלות כללית וחיזוק הדימוי העצמי ,שיפור במיומנויות חברתיות וביטחון ביצירת
קשרים בין–אישיים.
מעניין כי התייחסות החונכים להיבטי שינוי בתחושת המסוגלות הכללית ,המיומנויות
הלימודיות והחברתיות ,הייתה רבה יותר מבקרב החניכים שלהם .למשל ,במקרה אחד החניך
טען כי לא חל שינוי במהלך הסמסטר ,לעומת זאת החונך שם לב לשינויים גלויים בהתנהגות
המעידים על צבירת ביטחון עצמי בחברה ,כגון הנכונות לקיים את החונכות במועדון
417

הסטודנטים ולא רק בחדרי חונכות אישיים ,להגיע לבד ממקום למקום ,כולל מקומות חדשים
ולא להזדקק לליווי.

100

גם בשאלה זו התשובות מלמדות על תהליך מתפתח שמתגשם לפעמים רק בסמסטר השני
או השלישי ללימודים.

טבלה  :5שינוי שחל במשתתפים לתפיסתם ולתפיסת החונכים
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 .1.6תרומת החונך למשתתף לתפיסת המשתתף

המתמודדים המשתתפים התבקשו לתאר כיצד תרם להם החונך שליווה אותם בסמסטר
418האחרון מבחינה לימודית ואישית .זוהו  4תחומים עיקריים" .עזרה לימודית" הייתה השכיחה
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ביותר והתבטאה בעיקר בהקניית מיומנויות למידה אקדמיות ,כגון התארגנות ,התמקדות,
איך כותבים עבודה ,איך מתכוננים למבחן .רק חלק קטן עסק בעזרה לימודית במובן של
שיעורי עזר לחומר הנלמד בקורס .תרומה אישית התחלקה לשתי קטגוריות" .תמיכה נפשית"
ו"חברות" .קטגוריה רביעית עסקה בהיבטים כלליים ובהתמצאות במכללה .המשתתפים
ֵ
רובם ככולם ציינו יותר מסוג תמיכה אחד.
טבלה  :6תרומת החונך למשתתף

 .1.7תוצאות ברמת הסטודנטים החונכים
מפתיחת התוכנית בסמסטר ב תשע"ג ועד סמסטר א תשע"ו )כולל( השתתפו בתוכנית 32
חונכים בסך הכול .כל חונך היה צריך להתחייב לסמסטר אחד מלא ואפשרות להמשכיות
לסמסטר נוסף 11 .מתוך  32החונכים השתתפו בתוכנית  2–5סמסטרים .שיעור התמדת
החונכים היה  ,100%נכונותם  -להמשכיות  ,94%למעט שני מקרים .חונך לא המשיך לעוד
סמסטר בתוכנית לא מחוסר רצונו ,אלא מפאת סיבות שאינן תלויות בו ,כגון סיום לימודים,
או לא נמצא מתאים לצרכים הייחודיים של המשתתף באותו סמסטר בגלל מאפיינים אישיים,
מגדר ,תחום הלימודים ,התנגשות במערכת שעות וכד'.
 .1.8שביעות רצון החונכים
החונכים התבקשו לדרג בסולם של  1–5את מידת הסכמתם עם ההיגדים הבאים )=1לא מסכים
כלל=5 ,מסכים מאוד( .נראה כי ממוצע שביעות הרצון של החונכים היה גבוה מאוד .מעניין
במיוחד לראות כי תחושת התרומה של התוכנית להם כחונכים היא מאוד גבוהה אף שלכאורה
הם נותני השירות .ניתוח התרומה הנתפסת של התוכנית לחונך עצמו ניכר בשאלות האלה.
טבלה  :7שביעות רצון החונכים ממרכיבים הקשורים לתוכנית ,ממוצע רב–שנתי תשע"ד–
תשע"ה
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 .1.9תפיסת תרומת התוכנית לחונכים עצמם

N=21

החונכים נשאלו בשאלה פתוחה אם תרמה להם התוכנית תרומה אישית ,והתבקשו להסביר
ולהדגים .השיבו עליה  15חונכים ,כולם ציינו כי התוכנית תרמה להם אישית ופירטו .שש
התמות המרכזיות ביותר" :עצם ההיכרות עם מתמודדים,
ֵתמות עיקריות עלו בניתוח .שתי ֵ
הכרת האדם שמאחורי המחלה"" ,תחושת משמעות" .אחרי כן" ,צמיחה והעצמה אישית"
ו"שיפור מיומנויות אישיות וחיזוק לימודי" .ולבסוף" ,קשר חברתי חדש" ו"פיתוח תחושת
אחריות לאחר".
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טבלה  :8תרומת התוכנית לחונכים
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ניתוח תהליך העבודה בתוכנית "טעימה אקדמית"  -ממצאים ותובנות

את התוכנית "טעימה אקדמית" הגתה ֵדקנית הסטודנטים בשיתוף עם צוות ֶמרכז התמיכה,
בהתבסס על הידע מתחום השכלה אקדמית נתמכת ומתחום סיוע וחונכויות לסטודנטים
לקויי למידה .התוכנית היא שירות המשלים אפיקי תמיכה הקיימים מחוץ למכללה ומתווסף
לשירותים הקיימים במשרד ֵדקן הסטודנטים במכללה במטרה להנגיש את הלימודים
בדקן הסטודנטים ,התוכנית
למתמודדים עם קשיים נפשיים .שלא כשירותים אחרים ֵ
עוצבה למען המתמודד עם קשיים נפשיים שאינו סטודנט בפועל .את התוכנית אישרה
מנכ"ל המכללה ותקצבהּ חלקית המועצה להשכלה גבוהה כתוכנית דגל חברתית משנת
הלימודים תשע"ג .הוקמה ועדת היגוי של המכללה ,ובה יועצת המכללה )מומחית בלקויות
למידה ואחראית מערך הסיוע הלימודי( ,הפסיכולוגית ,רכזת הנגישות ,מרצה בכיר שהוא
פסיכולוג קליני ֵודקנית הסטודנטים .רכזת הנגישות מונתה לרכזת התוכנית ,ובשנה וחצי
הראשונה נשכרו שירותי עובדת סוציאלית מוסמכת כמדריכה בכירה ומומחית בתחום שיקום
המתמודדים בקהילה להדרכת הצוות והחונכים.

בדקן הסטודנטים
במהלך יולי עד דצמבר ) 2012סמסטר א תשע"ג( שקד צוות התמיכה והייעוץ ֵ
פר ֵטי התוכנית ,על תיאום מנהלי ואקדמי ועל שיווק פנימי וחיצוני .התוכנית קלטה
על תכנון ָ
את המשתתפים הראשונים והחלה לפעול כתוכנית הרצה )פיילוט( רק במהלך סמסטר ב
לשנת הלימודים תשע"ג .העבודה ,הדילמות והקשיים היו רבים עקב ראשוניות התוכנית
במכללה ובכלל .שלב התכנון והתיאום כלל פגישות עם אנשי מקצוע מחברת "נתן" ,ממשרד
הבריאות ומעמותת "אנוש" ,שיווק אינטנסיבי אך ממוקד של התוכנית מחוץ למכללה
באמצעות יצירת קשר אישי עם אנשי מקצוע ,עם מטפלים ועם מסגרות שיקום .בשלב זה
בוצעו גם תיאומים והסברה מול יחידות מנהליות ואקדמיות של המכללה .הפעלת התוכנית
חייבה שיתוף פעולה רב של יחידות המידע והרישום ,מנהל הסטודנטים ויחידת הגבייה כדי
היצע קורסים רחב ורישום המשתתפים לקורסים אלו באופן המאפשר להם לצבור
להבטיח ֵ
זיכוי אקדמי )אקרדיטציה( ,ולא כשומע חופשי .אחד מגורמי ההצלחה של התוכנית הוא
הנכונות והפתיחות של מספר גדול של עובדים ומנהלי יחידות להבין את האתגרים ולפתור
והמנהל עלו
את הקשיים בהשקעת זמן לא מבוטלת ,גם לנוכח ספקות .אתגרי הבירוקרטיה ִ
לישיבות הנהלה ולישיבות ראשי התחומים כדי שימצאו פתרונות מערכתיים .גישה זו הייתה
רוח גבית מעודדת לאור אתגרים לוגיסטיים לא מבוטלים שהתגלו לאורך הדרך .במהלך
ההרצה גובשה תוכנית הערכה ונבנו שאלונים מותאמים בסיוע יחידת מחקר והערכה של
המכללה.

לאחר ההתנסות בשנה הראשונה נבנה מודל תהליכי מחזורי לניהול תוכנית "טעימה
אקדמית" .תהליך העבודה שמוצג להלן הוא בסדר כרונולוגי בהתאם ללוח השנה האקדמי
באופן שיאפשר לאנשי מקצוע ללמוד את מרכיבי התוכנית ולאמצה .כל אחד מהשלבים הוא
תוצר של תהליך התלבטות ,התנסות ,למידה ושיפור מתמידים ,המבוססים על ישיבות צוות,
על שיחות סיכום ,על משובי הקהילה ועל למידה מתשובות החונכים והחניכים לשאלונים.
האתגרים והתובנות של כל שלב יפורטו.
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 .1הכנות
הגדרת קהל היעד לתוכנית  -הגדרת מאפייני קהל היעד של התוכנית אינה מובנת מאליה
וכללה התלבטויות רבות .התוכנית נועדה לאפשר טעימה למתמודד בתחום בריאות הנפש
אשר עדיין לא השתלב באקדמיה ,אך הוא שוקל זאת .באופן טבעי התוכנית פונה לקבוצה
"חזקה" יחסית שייתכן שעד היום לא פנתה אל גורמים ממסדיים כדי לקבל הכרה במוגבלות
ולקבל שירותים .ידוע כי יש פער גדול בין שיעור הזכאים שבכוח )הפוטנציאליים( לסל
שיקום ,לשיעור הנעזרים בו בפועל )אבירם .(2011 ,גם בקרב הסטודנטים עם מגבלה נפשית,
רבים אינם מוכּרים למערכת השיקום בבריאות הנפש ואינם יודעים שאפשר לקבל עזרה
)דהן ושות' .(2007 ,מניסיון של חברי ועדת ההיגוי במכללה אפשר ללמוד שלעיתים קרובות
סטודנטים עם מוגבלויות פונים לביטוח לאומי לקבל שיקום רק לאחר תחילת לימודיהם.
לפיכך הוחלט שלא להתנות השתתפות בתוכנית בהכרת המוסד לביטוח לאומי במועמד
כבעל נכות נפשית של  40%או בהכרה של משרד הבריאות כזכאי לסל שיקום .הוחלט לעשות
שימוש במושג "אנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות") ,ולא במונח אנשים המתמודדים עם
מוגבלות נפשית או פסיכיאטרית( ,הכולל אנשים שחוו סוגיות ארוכות טווח הקשורות לתחום
בריאות הנפש )כגון דיכאון קשה ,חרדות ותנודות במצבי רוח( ברמה המחייבת טיפול ,אשר
נפגשו עם איש מקצוע מתחום בריאות הנפש ,כגון פסיכיאטר ,פסיכולוג ,עובד סוציאלי,
מרפא בעיסוק וקיבלו בעבר טיפול תרופתי או התנהגותי והציגו בפני צוות התוכנית חוות
דעת של איש מקצוע בנוגע לסוגיות אלו .הגדרה דומה של קהל היעד לתוכניות השכלה
נתמכת למתמודדים עם מוגבלות נפשית בוצעה במחקרים קודמים );Koch et al., 2014
 .(Smith–Osborne, 2005במהלך התוכנית הובא לידיעת המשתתפים האפשרויות לתמיכה
מביטוח לאומי ומשרד הבריאות בדגש לאלו שהחליטו להמשיך ללימודים סדירים.
מספר הקורסים שיוצעו למשתתפים  -בהתאם לרציונל התוכנית דרשנו שהמתמודד
המועמד לתכנית יירשם וילמד באופן המאפשר לצבור זיכוי אקדמי )אקרדיטציה( והוחלט
על  1–2קורסים בסמסטר .בזמן ההרצה )הפיילוט( הוחלט להגביל את ההשתתפות בתוכנית
המכסה המרבית
ָ
מרבּית של עד  24נקודות זכות )נק"ז( שהן
"טעימה אקדמית" לצבירה ַ
המותרת במסלול "צבירה שלא לתואר" לפי תקנות המועצה להשכלה גבוהה .לקראת
הסמסטר הרביעי להפעלת התוכנית )שנה שלישית( התחלנו לשמחתנו להתמודד עם
הצלחת התוכנית ,והמשתתפים שעמדו בקורסים שלמדו ביקשו להמשיך למכסה המרבית,
ונדרשנו לחשוב מחדש על החלטה זו מאחר שכל קורס מקנה  1–3נק"ז .משתתף הלומד
 1–2קורסים מדי סמסטר יכול תאורטית להמשיך בתוכנית חמש ושש שנים .למרות הנאתו
המבורכת של המשתתף ,יש בלימודים מתמשכים משום החמצת מטרות ויעדי התוכנית
לטווח הארוך ,שהן כאמור  -להוביל מתמודד להצטרף לאקדמיה כסטודנט מן המניין ,או
לַ ֲחלופין  -לזהות תחומי עניין וכישורים שלו לשם בחירת מקצוע מושכלת .התוכנית לא
נהגתה כדי לספק העשרה לשעות הפנאי אלא לקדם ולהוביל את המשתתפים ברצף של
התנסות מעשית ,למידה ויכולת לקבל החלטות להתקדמות .שנית ,התגלו קשיים הקשורים
במוסדות אקדמיים אחרים ובתוכניות לימוד מסוימות להכרה בנקודות
ָ
למגבלות המוצבות
מוסדות אקדמיים רבים נוהגים שלא להכיר ביותר מ–10
זכות שנלמדו במסלול שלא לתוארָ .
נקודות זכות מלימודים קודמים וגם מגדירים תקופת התיישנות .הגם שהובהר במפורש
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בקול קורא של "טעימה אקדמית" שאם יבחר הסטודנט בעתיד להירשם כסטודנט סדיר
שאליהם יירשם .עלה
לתואר ,הכרה בלימודים קודמים תלויה באישור המוסד והתוכנית ֲ
חשש שהתוכנית תוביל לציפיות לא ממומשות ולתסכול של משתתף שלמד קורסים רבים,
ובסופו של דבר לא יקבל עליהם הכרה כאשר יירשם לתואר מסוים .משום כך הוחלט להגביל
את ההשתתפות בתוכנית "טעימה אקדמית" עד  10נק"ז או עד  3סמסטרים ,ויש אפשרות
להארכה לסמסטר נוסף אם הדבר תואם את יעדי התוכנית :רצון המשתתף והמלצת רכזת
התוכנית.

בחירת הקורסים שיוצעו למשתתפים  -מחייבת תיאום עם ראש המנהל של כל אחד מבתי
הספר .ראשי המנהל מתבקשים מדי סמסטר להעביר רשימת קורסים ,כולל לוחות זמנים
ושמות מרצים ,שיהיה אפשר להציע למשתתפי התוכנית .אלה המאפיינים להכללת קורס
ברשימה :היעדר תנאי קודם לקורס ,שאינו בדרגת קושי גבוהה במיוחד )יש קורסי מבואות
ובהם שיעור נכשלים גבוה במיוחד( ,ושאינו סדנה) .בסדנה נדרשות לעיתים חשיפה ופעולת
גומלין בין הסטודנטים העלולות להקשות על המתמודד בשלב ראשוני זה (.למשתתף
"ותיק" ,הממשיך בתוכנית לסמסטר נוסףִ ,אפשרנו גמישות בתבחינים שלעיל ,בחירה רחבה
יותר מחוץ לרשימה שפורסמה בקול הקורא ,כי התבססנו על הישגיו בסמסטר החולף ועל
רצונו .ברשימה המוצעת נכללו קורסים ממגוון תכניות הלימוד במכללה.

הניסיון לימד כי יש להימנע מקורסים שנתיים ,בעיקר למשתתף חדש ,מאחר שהצבת מטרות
ִקצרות טווח מאפשרת חוויית הצלחה ,והיא משוב חשוב המחזק התמדה ומוטיבציה .תובנה
נוספת קשורה לשאיפת המשתתפים להתנסות מגוונת בקורסים על פי נטיות ליבם ,שהובילה
לעיתים לבחירת שני קורסים מתחומים דיסציפלינריים ותוכניות לימוד שונות במהלך סמסטר
אחד .במקרים אלו התגלו קשיים בתיאום מנהלי ובאיתור חונך מתאים ,גם איכות החיבור
בין החונך למשתתף היה נמוכה יותר .לפיכך הוחלט למקד את המשתתפים בבחירת קורסים
מאותה תוכנית לימודים במהלך סמסטר אחד עם אפשרות לשנות תחום בסמסטר העוקב.

 .2שיווק התוכנית

שיווק התוכנית היה אחד האתגרים הקשים ביותר ,בעיקר בשנה וחצי הראשונות .בשלב
ראשון הוכנו קול קורא אינפורמטיבי המיועד לאנשי מקצוע כדי שיַ פנו מועמדים מתאימים
לתוכנית וכן עלון פרסום שיווקי מעוצב .הללו הופצו בקרב עובדות לשכות ביטוח הלאומי
באזור ,עמותות שיקום בקהילה ,פורומים של אנשי מקצוע ,של מתמודדים ושל משפחות.
בעוד תגובות אנשי המקצוע הבכירים וקובעי המדיניות היו נלהבות ,תגובות אנשי המקצוע
לסבבי
ועובדי השיקום היו ספקניות ,ולא הובילו להפניית מתמודדים .רכזת התוכנית נדרשה ִ
טלפונים רבים ולשליחות חוזרות של הקול הקורא רק כדי להביא את העובדות הסוציאליות
לעיין לעומק בחומרים ולהגיב על התוכנית כנדרש .פניות ראשונות של מועמדים הגיעו
בעיקר מחשיפתם הישירה לתוכנית בזכות קבלת המידע דרך פורומים והרשתות החברתיות
האזורית.
וכן הודות לשמיעת ריאיון ברדיו דרום ובטלוויזיה ֲ

אט אט צברה התוכנית מוניטין מסוים ,נוצר עניין ,וצוות התוכנית הוזמן להציגה בישיבות
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צוות ובמפגשים של כמה גופים מתאימים ונבנתה רשימת תפוצה קבועה שאליה נשלח
המידע מדי סמסטר .כיום מתקבלות יותר הפניות מאנשי מקצוע ,מעובדות סוציאליות
המלַ וות משתקמים של ביטוח לאומי או פרטי ,מפסיכולוגים ומפסיכיאטרים .לרבות הפניית
מתמודדים שנשרו מלימודים אקדמיים באוניברסיטה מחמת נסיגה במצבם הרפואי ,והגורם
המטפל המליץ על התוכנית כאמצעי לשלב בהשכלה מחדש באופן הדרגתי ומאיים פחות.
חשוב לציין כי כמה פעמים הוצעה התוכנית למתמודדים המוכּרים בביטוח לאומי על ידי
עובדת השיקום הממונה כדי לבחון את התמדתם ואת הצלחתם בתוכנית לסמסטר או לשנה
אחת .כך יהיה אפשר להכריע אם לאשר להם שיקום .אחד המתמודדים כתב בשאלון כי
הצטרף לתוכנית בזכות העובדת הסוציאלית שלו מביטוח לאומי והסביר" :התוכנית עזרה לי
וגם לעו"ס של ביטוח לאומי לראות שאני יכול ללמוד ...עכשיו יש לי הוכחה לביטוח לאומי".
תופעות אלו מעידות על הצורך בתוכנית "טעימה אקדמית" ובמקומה כחלק מהאפשרויות
המוצעות במערך ההשכלה הנתמכת בישראל .בימים אלו ) (2016אנו נתקלים בתופעה
מרגשת ,שבה בוגרי התוכנית ממליצים עליה לחברים ולקרובי משפחה ואף משווקים אותה
מיוזמתם במסגרות השיקום ,שבהן הם פועלים כנותני שירות וברשתות החברתיות .נקודת
נוספת המעידה על הצלחת השיווק ועל הטמעת התוכנית בתוך המכללה היא שיועצות
הלימודים במרכז מידע והרשמה למועמדים של המכללה זיהו כמה פעמים מועמדים שלא
עומדים בשלב זה בחתכי הקבלה ללימודים סדירים ,אך הם עשויים להתאים לפרופיל
משתתפים בתוכנית והובילו בהצלחה ליצירת קשר ראשוני בין המועמד לבין רכזת התוכנית.
כיום נמצא כי נדרשת עבודה שיווקית בעיקר באתר המרשתת )אינטרנט( של המכללה
וברשתות החברתיות .אתגר נוסף הוא איזון בין הצורך להתחיל בפעולת השיווק מוקדם
)כחודשיים( לפני פתיחת הסמסטר לבין צורך המועמדים במידע מדויק בנוגע לרשימת
הקורסים ולוחות הזמנים שאינם זמינים באופן מלא בשלב מוקדם.

 .3שלב מיון המועמדים
מטרת תהליך המיון הוא לקבל מועמדים המתאימים ל"טעימה אקדמית" ואת מי שהתוכנית
מתאימה להם ,ומנגד לדחות את מי שאינם מתאימים לה .הגדרת מטרות התוכנית " -להנגשת
השכלה גבוהה לאנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות ,בעלי יכולת ומוטיבציה ללמידה
אקדמית ,שאינם יכולים או רוצים בשלב זה להתחייב ללימודים מלאים באקדמיה"  -השאירה
עמימות בנוגע להגדרות אופרציונליות וכלים מעשיים למדידת "יכולת" ו"מוטיבציה" .יש
שני סוגי טעויות מיון :הראשון  -לקבל מתמודד מועמד שאינו מתאים .טעות כזו עלולה
לייצר חוויה שלילית של כישלון ותחושת החמצה שיפגעו במצבו הנפשי של המתמודד
ויפגעו במוניטין התוכנית .טעות מיון מהסוג השני  -לדחות מתמודד מועמד שהיה יכול
להתאים ולהצליח .מחירה של טעות זו הוא יכולת שלא מומשה ,ועל פי רוב צוות התוכנית
לא ידע זאת .הצוות שרוי במתח מתמיד ולא פתיר לחלוטין ,ברצותו לאזן בין הרצון לתת
הזדמנות לבין הצורך למנוע כניסת מועמדים לא מתאימים שיחוו אכזבה וכישלון ואף יפגעו
במוניטין התוכנית .במצב של התלבטות הצוות המקצועי לאחר תהליך המיון ,ניתנה עדיפות
לטעות מהסוג הראשון )לקבל מועמד לא מתאים מלדחות מועמד שהיה לו סיכוי להצליח(
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ולמועמד ניתנה הזדמנות להיכנס לתוכנית ,אך הוגבל לקורס אחד והתקיימה הערכה מחדש
להמשך השתתפותו בתום הסמסטר .תהליך המיון פותח בהדרגה הודות להפקת לקחים
מסמסטר לסמסטר ,ובו המרכיבים האלה:

ריאיון מובנה למחצה  -הריאיון למתמודד המועמד נקבע בדרך כלל לאחר מסירת מידע
מוקדם ,שהועבר בכתב ובטלפון .הריאיון נועד לתאם ציפיות הדדי וגם לזהות זיהוי ראשוני
את היכולת האקדמית הצפונה )הפוטנציאל( במועמד הן מבחינת כלל היכולות והן מבחינת
המוטיבציה .בריאיון התבררו הסיבות לפניית המועמד והותאמו מטרותיו למטרות התוכנית,
התרשמו ממנו ומנכונותו להתחייב לתהליך; הכרת ההיסטוריה והרקע המתאים מסייעים
להערכת התאמתו .בהמשך גם יוחד הריאיון לאיתור מוקדם של צרכים וקשיים אופייניים
שלו כדי לתת מענה מיטבי לאחר שנקלט ,לאתר גורמי תמיכה מהמשפחה ומהקהילה,
שתשפר מעורבותם סיכויי הצלחה .על פי רוב הריאיון משמש גם את המתמודד המועמד
לקבל מידע נוסף ומענה להתלבטויותיו .בסוף הריאיון ממלא המועמד טופס רישום ,ובו
הוא רושם את העדפותיו מבחינת הקורסים .הניסיון לימד כי מועילות )אפקטיביות( הליך
המיון עולה כאשר מראיינים אותו רכזת הנגישות ואיש מקצוע נוסף ,בדרך כלל פסיכולוגית
המכללה .הריאיון מסייע גם לזהות את מאפייני החונך או החונכת המתאימים למתמודד
המועמד לתוכנית.

מכתבי המלצה או חווֹת דעת  -חוות דעת רפואית ותפקודית מגורם שיקומי או טיפולי
מהקהילה המלווה את המתמודד המועמד באופן סדיר והמכיר את המועמד )אם יש( .מרכיב
זה נוסף על הלקחים משלב ההרצה ועוצב טופס קצר וממוקד .מעבר לעזרה בהחלטת המיון,
נמצא כי הקשר עם הגורם מהקהילה מכריע להצלחת התהליך .כשאנו פונים כדי לקבל
חוות דעת ,אנו מיידעים את הגורם המקצועי על התוכנית שעשויה להשפיע על תפקודו של
המתמודד גם בהיבטים אחרים .על פי רוב ,הפנייה לגורם המקצועי גוררת התגייסות כדי
לסייע בליווי ובתמיכה בתהליך וגם מספקת מידע שעשוי לשפר את תהליך הליווי במכללה.
למשל ,במכתבה של עובדת סוציאלית של אחד המתמודדים המשתתפים היא מציינת במפורש
את שיתוף הפעולה עם הצוות" :כאמור ,בסיום התוכנית ,מטרתו העיקרית של א' היא לפנות
ללימודים אקדמיים .בשלב זה ,בשיתוף פעולה עם רכזת הנגישות ,נבחנת האפשרות לסייע
לו בפנייה ללימודי פסיכומטרי ...לצורך כך ,אנו בעיצומו של תהליך להגשת בקשה לבחינת
פסיכומטרי מותאמת" .גם תשובות המשתתף משקפות את חשיבות התיאום עם גורמים
שמחוץ למכללה" :אחד הגורמים שעזרו לי בתוכנית היו עובדת סוציאלית ומדריכת שיקום
שעזרו לי ברגעי המשבר והפחד בתקופת המבחנים".

עוד תגובות לקשר עם גורמי הטיפול בקהילה  -ראו בסעיף  5להלן בשלב הליווי והעבודה
השוטפת.

בדיקת יכולת ללמידה אקדמית  -המועמד נדרש להציג תעודת בגרות כאסמכתה בסיסית
ליכולת לימודית .לא נדרש ממנו ממוצע מסוים ,אולם כאשר יש לו תעודת בגרות חלקית
בלבד ,נדרשו ציונים גבוהים יותר .עדויות ללימודים קודמים במסגרות אחרות עשויות
לתמוך אף הן בהחלטה.
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 .4שלב הקליטה
אי–קבלה  -הוחלט שלא לקבל את המועמד ,נמסרה ההודעה באופן אישי ,במידת האפשר,
על ידי עובדת השיקום .ככל שניתן ,הוצעו חלופות אפשריות אחרות בתחום השיקום.
הודעות דחייה לא היו רבות .לרוב ,המועמד הבין שאין התוכנית תואמת את צרכיו ואת
יכולתו והפסיק את התהליך ביוזמתו .כאמור ,במצב של התלבטות של הצוות המקצועי
ניתנה הזדמנות להיכנס לתוכנית ולהשתלב בקורס אחד לניסיון.
קבלה והשלמת רישום  -מועמד שהוחלט לקבלו ,בוצע הליך קבלה ,ובו נבחנו מחדש
הקורסים שבחר .רכזת התוכנית ליוותה אותו אישית למדור מידע ורישום ומדור שכר–לימוד
להשלמת הבירוקרטיה ותשלום ההשתתפות העצמית.
התאמות נגישות  -בד–בבד להשלמת הרישום נבדקים צורכי התאמות בלמידה ובמבחנים.
אם יש צורך בהתאמות מיוחדות ,המחייבות אישור מרצה או גורם אחר ,הסכמת המתמודד
המשתתף להעברת המידע מתבקשת .שלב זה נעשה בשיתוף עם יועצת המכללה ,מומחית
ללקויות למידה ואחראית מערך הסיוע הלימודי וההתאמות .במכללה האקדמית אחוה יש
אמצעי נגישות רבים ,כולל מרחבי למידה אישיים ,מרכז לימודי–טכנולוגי ,וחלק מהשיעורים
ֵ
גם מצולמים .מכלול האמצעים והשירותים הוצע למשתתפים .הוצע שגם החונכים יקבלו
אמצעי ההנגשה כדי שידעו להשתמש בהם ולהציעם לפי הצורך.
ֵ
הדרכה על
איתור והתאמת חונכוּת  -שלב ההצמדות בין מתמודד משתתף לבין חונך שהוא סטודנט מן
המניין במכללה גם הוא אינו אתגר פשוט .בשלב ההרצה )פיילוט( ובתחילת הפרויקט נבחרו
החונכים לתוכנית רק מקרב חונכים מנוסים מפרויקט חונכות אחר המיועד לסטודנטים לקויי
למידה ולאחר שהמליצה עליהם יועצת המכללה .אולם ככל שרבו המשתתפים לא היה די
במאגר זה ,ופורסמה מודעת דרושים ייעודית .הניסיון הביא לידי כמה תובנות .ראשית ,יש
לקבל מהמתמודד המשתתף מידע על צורכי חונכות מיוחדים מראש ,כגון משתתפת מבוגרת
שרוצה רק חונכת בגילה או שמבקשת שהחונכות תתקיים בימים או בשעות מסוימות ,או
סטודנט בעל יכולות קוגניטיביות גבוהות מאוד שמעדיף שהחונכות תהיה בדגש חברתי
וכד' .משתתפת בתוכנית" :כדאי להתאים חונך שיהיה דומה בראש לחניך ,זה היה ניכר
אצלי וזה היה טוב" .שנית ,יש להבהיר למשתתף שקבלת חונכות היא תנאי להשתתפות
בתוכנית .המשתתף לא מודע בשלב זה לתועלת שתופק מהחונכות ולצורך בה או לא מוכן
לעשות את השינויים הנדרשים בלוח הזמנים שלו כדי להתמיד בפגישות  -דבר המעיד
על חוסר מחויבות כלפי הלמידה ופוגע בו ומתסכל את החונך .חונך" :הייתי דואג שהחניך
יבין שפגישת החונכות היא הדבר החשוב ביותר כרגע ,ואין עליו או על החונך לבטל ,רק
מקרים ממש מיוחדים שווים ביטול" .שלישית ,בדומה לממצאי שגיב ושטרוך ),(2007
הצלחת החונכות רבה יותר ומובהקת כאשר החונך ממסלול לימודים דומה )או תואם( לזה
שבחר החניך ,אך לא לומד עימו בקורס .התאמה בתחום הלימודים מאפשרת סיוע לימודי
טוב יותר ,אך התמיכה המשופרת נובעת גם מהיכרות עם השפה המקצועית המשותפת ,עם
עובדי המנהלות המתאימים ועם דרישות לימודים מיוחדות של מסלול הלימודים )למשל
מסלול חינוך שונה מאוד ממסלול מדעי החיים( .חונכת" :הייתי מעדיפה הלימה גדולה
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יותר בין החונך לבין הנושא הנלמד ,נכון שזה לא שיעור פרטי אלא תהליך של הקניית
מיומנויות לימודיות אקדמיות ,אך לפחות בתור מקור ידע ראשוני ,חשוב שהחונך יהיה בקיא
בחומר הנלמד על ידי החניך" .באופן טבעי ,התוכנית משכה אליה חונכים שהם סטודנטים
מפסיכולוגיה ומהכשרת עובדי הוראה ,שראו בתוכנית הזדמנות להתנסות מקצועית .חונכים
אלו שובצו לחנוך משתתפים שבחרו קורסים מפסיכולוגיה או מתחומים מתאימים ,כגון
חינוך וחינוך מיוחד .תובנה אחרונה שנלמדה בהקשר זה היא להקפיד לבדוק מראש התאמה
בלוח הזמנים .חונכויות התפרקו מפני שהחונך והחניך לא הצליחו לתאם מועד משותף לקיום
המפגשים .אמרה אחת מהמשתתפות" :הביקורת שלי על החונך היא פחות בפן הלימודי
ויותר בחוסר הקביעות או הרצף בפגישות .לצערי לא יכולתי להגיע למכללה למעט בימים א
וד; החונכת" :היה קושי מבחינת הזמנים ,לפעמים היה קושי לתאם ,אפשר היה אולי לתכנן
זאת טוב יותר".

הממצאים הכמותיים מעידים שתהליך ההצמדות חונך עם חניך הוביל לשביעות רצון
גבוהה הן של המתמודדים המשתתפים ) (M=4.30, Sd=0.71והן של החונכים הסטודנטים
) (M=4.63, Sd=0.74מהקשר שנוצר ביניהם .מהשאלות הפתוחות עולה כי תרומת החונכות
התמות המעניינות שעלתה
התבטאה במרכיבים לימודיים ואישיים כאחד )טבלה  .(6אחת ֵ
במענה לתרומת החונכות למשתתף )טבלה  (6ובמענה להשפעת התוכנית על החונך )טבלה
חברות בין השניים ,השיחות האישיות והשיתוף בחלק מהמקרים חצו את
 (7היא תחושת ֵ
גבולות החונכות הרשמית ,והקשר נשמר גם בסיום החונכות.

מפגש התמצאות )אוריינטציה( אישית  -הימים הראשונים במכללה מאוד מבלבלים עבור
כל סטודנט חדש ,המצב מאיים ,במיוחד עבור המתמודד המשתתף בתוכנית ,השוהה בד"כ רק
שעות אחדות במכללה .המשתתף בתוכנית הוזמן בשבוע שלפני תחילת הלימודים או בשעה
מוקדמת יותר ביום הראשון ללימודיו .מפגש ההתמצאות למשתתף כלל סיור במכללה,
הכרת הכיתות שבהן יתקיימו הלימודים ,הקפיטריה ,הספרייה ,מועדון הסטודנטים וחדרי
הלמידה של מרכז התמיכה ,הכנת כרטיס סטודנט ,כרטיס הספרייה והיכרות עם מערכת
מידע אישי .את המפגש ביצעו החונך או רכזת התוכנית ונמצא שהיה רב–ערך בחוויית
המשתתפים .משתתפות" :החונך עזר לי למצוא את עצמי במכללה ,איפה נמצא כל דבר";
הדקן שהראה לי את המכללה" .סוגיית ההתמצאות
"בהתחלה כשהגעתי אז היה מישהו מטעם ֵ
בסביבת המכללה ובמערכות השונות עלתה כקטגוריה בפני עצמה בתרומת החונכות )טבלה
 .(6כשלא היה מפגש התמצאות בתחילת התוכנית ,נתקל המשתתף בקשיי הסתגלות.

לאחר ההרצה )פיילוט( עזרו החונכים לנסח מסמך ידידותי ותמציתי ,שיקבל המשתתף
במהלך המפגש ובו המידע הנדרש למשתתף חדש .המידע כלל קבלת סיסמה ,כניסה ראשונית
ם–אס( ,קבלת כרטיס סטודנט ,פתיחת
ס–א ֵ
)א ֵ
לאתר הקורס ,הרשמה לקבלת הודעות מסרונים ֵ
כרטיס קורא בספרייה וציון למי ניתן לפנות באיזה נושא .כמו כן חובר מסמך הנחיות לחונך
עצמו מה עליו לעשות במפגש הראשוני ומה להראות מאחר שהתגלה ,למרבה המצער ,כי
בהכרח מתמצאים בהיבטי המנהל.
ֵ
הסטודנטים הוותיקים בעצמם לא
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 .5שלב הליווי והעבודה השוטפת
היקף מפגשי החונכות  -בסה"כ נדרשו החונכים ל– 4שעות פעילות בשבוע ,שלוש שעות
מפגש עם המשתתף )מתוכן אפשר שעה טלפונית אחת( ושעת הדרכה אחת לחונך .עם הזמן
התברר ששלוש שעות שבועיות אולי מתאימות לחניך שהוא סטודנט במערכת מלאה ,אך
לפרקים הן מינון מוגזם לחניך הלומד רק קורס אחד של שעתיים בשבוע .לאור זאת שונתה
ההגדרה ל– 2–4שעות שבועיות במינון שייקבע מראש בהתאם לצורכי החניך .מאחר שחלק
מהחניכים מגיעים למכללה רק אחת לשבוע ,נדרשו החונכים לשמור על קשר טלפוני עם
החניך לפחות עוד יום אחד בשבוע ,וכן להתקשר יום לפני השיעור או מפגש החונכות.
ניכר כי לשיחות אלו הייתה תרומה לחיזוק הקשר החברתי בין החניך לחונך שתוארה לעיל
וכן ליצירת מחויבות ושימור מוטיבציה לעבוד בבית ולהתמיד בהגעה" .רציפות מפגשים
וזמינות טלפונים ביניהם מאוד חשובות ליצור תהליך וקשר משמעותי ,וכמובן גם להצלחה
בלימודים."...
מפגשי קבוצה של המתמודדים המשתתפים  -הייתה התלבטות רבה בנוגע לקיום מפגשי
קבוצה למתמודדים המשתתפים בתוכנית הן לטובת סדנאות למיומנויות אקדמיות והן לטובת
הספרות המקצועית מלמדת על חיסרון ברשת חברתית
גיבוש ויצירה של קבוצה חברתיתִ .
בקרב אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית מחד גיסא ,ועל חשיבותה של הרשת החברתית ועל
כמיהת המתמודדים אליה מאידך גיסא )רינדה ושות' .(2013 ,חמישה מהמשתתפים ציינו
זאת בסעיף בשאלון במענה למה היו מציעים להוסיף לתוכנית שיתרום להם .למשל" :הוספת
קבוצה של כל המשתתפים בתוכנית ,מעין גיבושון שכזה" .אך כאשר פנינו לכל המשתתפים
בהצעה זו ,מרביתם העדיפו במפורש להימנע מהשיוך הקבוצתי או פשוט לא ראו בו צורך,
בדומה לממצאי מחקרים קודמים )שגיב ושטרוך .(2007 ,מי שחפצו במפגש קבוצתי ,לא היה
אפשר לממש את רצונם עקב היעדר מכנה משותף של יום ושעה לקבוצה קטנה יחסית של
משתתפים; מרביתם לא היו מעוניינים להגיע במיוחד ליום נוסף למכללה ,למרות הצורך .עם
זאת במסגרת התוכנית ,ובזכות שיתוף הפעולה עם תוכניות אחרות ,חונכים וחניכים הוזמנו
להצטרף לפעילויות שיועדו לכל החונכים והחניכים במסגרת תוכנית ֶפּ ַר"ח )פרויקט חונכות(
במכללה ,כגון הדלקת נרות חנוכה חגיגית ,הפנינג איכות סביבה ,הוזמנו להשתתף ב"יום
אקדמיה" למועמדים חדשים בסדנאות ֵדקן ועוד .אנו מציעים כי קיומם של מפגשי קבוצה יהיו
מרכיב תמיכה נוסף ,אך לא מחייב בהמשך ,תוך בחינה זהירה של גבולותיו.
ליווי המתמודדים המשתתפים על ידי צוות מקצועי  -בתחילת תקופת ההרצה של התוכנית
נקבע כי יש להיוועד אחת לשבועיים עם רכזת התוכנית .בפועל ,היו משתתפים שהגיעו
מדי שבוע והיו שלא ראו בכך צורך .התעורר גם קושי כאשר משתתף לומד יום אחד בשבוע
בשעות הערב שאינן שעות עבודה של רכזת התוכנית .משתתפת כתבה בהצעות לשיפור:
"מתן דגש על פגישות יותר תכופות עם יועצת נגישות או עם פסיכולוגית קלינית" לאור זאת
קיבל המרכיב אופי דינמי ומותאם אישית .דלתה של רכזת התוכנית פתוחה תמיד ,וכשאין
מתקיימים מפגשים פנים אל פנים ,התקיימו מפגשים טלפוניים לשמירה על קשר ,על תחזוק
ועל זיהוי קשיים .כתבה ש' ,אחת המשתתפות שנרשמה לתואר ראשון" :רכזת הנגישות תמיד
שמחה לעזור ולהיות קשובה במידת הצורך .התמיכה והזמינות שלה במהלך התוכנית יקרות
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מפז" .אחת מחוזקות התוכנית היא מעורבות גבוהה של כמה אנשי צוות בתוכנית .המשתתפים
הכירו גם את יועצת המכללה ,את הפסיכולוגית ואת ֵדקן הסטודנטים .במקרים דחופים,
כשלא הייתה רכזת נגישות זמינה ,קיבלו מהם המשתתפים מענה ראשוני ,המקנה תחושת
ביטחון וּודאות .בהקשר לזה כתבה ש'" :אני חושבת שהאווירה הלימודית במכללה ועצם
העובדה שהמכללה היא מסגרת אינטימית יותר ,עזרה בכך שנוצרה רשת תומכת סביבי על
ידי האנשים המשתתפים בתוכנית" .מקומה ותפקידה של הפסיכולוגית בליווי השוטף של
החניכים חייבו חידוד .למרות תפקידה בייעוץ לרכזת התוכנית ובמיון המועמדים ,הומלץ
ליידע את המשתתפים בתוכנית שאפשר לפנות אל הפסיכולוגית במכללה במצבים דחופים
ובעת מועקה ולחץ ) (stressולהתייעץ איתה ,אלא שייעוץ זה אינו יכול להפוך לא לתהליך
ֵ
מתמשך ולא להחליף טיפול בקהילה ,ומטרתו לתת מענה נקודתי בלבד .למרות מחקרים
המציגים קשר בין צריכת שירותי בריאות הנפש בעת תחילת לימודים לבין השלמת הלימודים
) (Smith–Osborne, 2005הוחלט להשאיר מרכיב זה כהמלצה למשתתפים ,אך לא לחייבם.

תיאום עם גורם מקצוע מהקהילה  -בתחילת התוכנית הנחנו שמאחר שהתוכנית אינה חלק
ממערך השיקום הממוסד ,אין מקום לערב בתהליך הלימודי את הגורמים המטפלים במשתתפים
במסגרות שמחוץ למכללה ,וגם לא הייתה ציפייה שישתפו פעולה .תובנה משמעותית לאחר
ההרצה )פיילוט( הייתה חשיבות הקשר עם גורמי הקהילה ,לא רק בשלב המיון ,כפי שהוסבר
בסעיף  3לעיל ,אלא גם בשלב הליווי .הליווי המקצועי במכללה צריך לכלול שמירה על קשר
שוטף עם אנשי המקצוע מהקהילה ,לא רק על בסיס מזדמן או חד–פעמי ,כדי לקבל עדכון הדדי
על בסיס חודשי ובמקרה הצורך  -לערב את נציג הקהילה באתגרים ,כגון הימנעות מלהגיע
לפגישות .למשל ,המשתתף ש' הצליח יפה במהלך הסמסטר אך בשבועיים האחרונים הפסיק
להגיע וניתק קשר עם החונך ועם הצוות .בשיחת סיכום השנתית ציינה היועצת המקצועית של
התוכנית" :למשל ,כשהתקשרנו לעובד הסוציאלי של ש' ,הוא בדק עם הרב ,ידע שיש משהו
אצל ש' שאנחנו לא ידענו .לוּ היינו יודעים ,היינו מכינים את החונך שלא יתאכזב .החיבור עם
העובד הסוציאלי לא היה מספיק .אם היינו יודעים מה שהעובד סוציאלי ידע אז אולי היינו
עושים משהו" .בדומה לממצאי תוכניות אחרות של השכלה נתמכת ),(Koch et al., 2014
מרכיב הקשר והתיאום עם אנשי המקצוע בקהילה תרם לאיכות הליווי ולהתמדת המשתתפים.

ליווי החונכים על ידי צוות מקצועי  -הליווי המקצועי לחונכים עצמם הוא חשוב ומורכב
שספרות רבה עוסקת ביחסי חונך–חניך ובתרומת החונכות למתמודד ,מעטים הם
בו–זמנית .אף ִ
המחקרים העוסקים ביחסי החונך עם הצוות המקצועי .ביניהם נמצא מחקרם של שגיב ושטרוך
) .(2007תוכנית הליווי והדרכת החונכים בתוכנית "טעימה אקדמית" התפתחה בהדרגה.
החונכים הראשונים נבחרו בהמלצת יועצת המכללה בגלל ניסיונם המוצלח הקודם בחונכות
סטודנטים עם לקויות למידה או עם קשיים אישיים ולימודיים אחרים .נקבעו מפגשים בין רכזת
התוכנית ביחד עם מדריכת שיקום ,ששימשה יועצת חיצונית לתוכנית ,לבין החונכים בתדירות
של אחת לחודש–חודש וחצי ,הן עם החונך לבד והן ביחד עם החניך )המתמודד המשתתף(.
בפועל ,עקב אילוצי זמינות של החונכים ,מצד אחד ,ושל מדריכת השיקום ,מצד אחר ,לא
היה אפשר להיוועד תדיר או שהמפגשים התקיימו ללא המדריכה ,וחסר בהם ידע מקצועי
מתחום בריאות הנפש .חלק מהחונכים חשו שהם "מנוסים" ולא זקוקים להדרכה מסודרת ,אך
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מנקודת מבט מקצועית נמצא כי הם לא נותנים מענה נכון למצבים שעלו בהתנהגות החניך.
למשל ,עלה בשיחה עם הפסיכולוגית של המכללה" :חלק מהסטודנטים החונכים ִאפשרו יותר
עצמאות אחרים לקחו יותר חסות ,ולשם כך גם יש לתדרך את החונכים כדי למצוא את המינון
הנכון לחניכים ברגישות רבה" .ידוע כי משתתף המתמודד עם מוגבלות פסיכיאטרית חש אי–
נוחות בבקשת עזרה או בקבלתה ) (Koch et al., 2014יותר מאוכלוסיות אחרות המקבלות
חונכות )רינדה ושות' ,(2013 ,גם כאשר הם מודעים לחשיבותה .לפיכך לעיתים הרגיש החונך
ש"הכול בסדר" ,ולא היה מודע לקשיים שעימם המשתתף מתמודד ,או לאיזו תמיכה הוא
זקוק מאחר שהאחרון לא חשף צרכים אלו .חלק ניכר משיחות הייעוץ של החונכים עם הצוות
היו תגובתיות לנוכח בעיה מסוימת לאחר שעלתה ולא מניעתיות .למרות הזמינות הגבוהה
של רכזת התוכנית לתת מענה לבעיות שעולות ,כל בעלי העניין חשו צורך בהדרכה יותר
יזומה ובתוכנית חונכות מובנית יותר .מספרת אחת הסטודנטיות החונכות" :הליווי המקצועי
לאורך הסמסטר אפשר לי להתייעץ לגבי דברים שלא הייתי בטוחה בהם ,למשל ,איך לנהוג
בסיטואציות מסוימות ,וגם נתן לי תמיכה בהתמודדות עם סיטואציות שהיו מעט קשות או
בעייתיות עם החניכה .הייתי שמחה להדרכה קצת יותר רחבה עם שיבוצי לתפקיד החונכת כי
בהתחלה לא ידעתי כל כך איך לגשת לחניכה ועל מה כדאי לעבוד איתה ,אבל תמרי הייתה
זמינה בכל זמן שביקשתי להתייעץ איתה" .דוגמא נוספת בתשובתו של חונך נוסף" :חלק
מהליווי היה שאלות יזומות ממני אל הדלת הפתוחה של תמרי .אולי צריך )אני לא יודע אם
זה קיים( מפגש אוריינטציה לחונכים לפני הפגישה עם החניכים".
לנוכח ממצאים אלו פותחו כמה עקרונות לליווי והדרכה .ראשית ,הוחלט שהליווי המשותף
יתבסס על צוות מקצועי פנימי עקב זמינותו ,על התאמת לוחות הזמנים לחונכים ולחניכים
ועל היכרותו המעמיקה עם ההיבטים האקדמיים ,עם דרישות הלימוד ועם היבטים ֶהקשריים
חשובים במכללה .עם צוות התמיכה מונים את רכזת הנגישות ,המרכזת את התוכנית ,את
פסיכולוגית המכללה ואת יועצת המכללה .שנית ,כל צוות ֵדקן הסטודנטים הודרך הדרכה
מקצועית חיצונית להכרת תחום השיקום בבריאות הנפש וליצור מערכת תמיכה הוליסטית.
שלישית ,סוכם על מתווה לתהליך הליווי של החונכים כלהלן :חתימה על הסכם חונכוּת עם
הסטודנטים החונכים  -נוסח מסמך מותאם לתוכנית המדגיש את ייחודה ואת אופייה והמתאם
ציפיות עם החונכים בנוגע לדרישות ,לזמינות ולחובות לקבלת הדרכה ,סוגיות שיצרו אי–
נעימות בעבר .מפגש הכנה קבוצתי לחונכים עם צוות התמיכה בפתיחת הסמסטר  -שמטרתו
לציידם בכלים ובהבנות ייחודיים לתפקידם כחונכים למתמודד בתחום בריאות הנפש .המפגש
מיועד לחונך ותיק וחדש תוך התאמת התכנים ,כולל רקע בנוגע לשיקום והחלמה ,רקע בכל
הנוגע למחלות נפש שעימן מתמודד המשתתף בתוכנית :האתגרים ,החשיפה ,הטיפול ,החסכים
החברתיים ,הדימוי העצמי בעקבות מחלה ועוד .כן יתקיים דיון במטרה לפתור בעיות ולהקל
על המשתתפים את הקשיים שצפים ועולים במהלך החניכה ,תוך ניתוח מקרים שהחונכים
הוותיקים מעלים .סדנת–הדרכה קבוצתית אחת לסמסטר עם הפסיכולוגית  -מאחר שלא כל
החונכים יכולים להגיע באותו מועד ,מומלץ להציע מראש שני מועדים חלופיים בכל סמסטר.
במפגשים יעלו החונכים אתגרים שנתקלו בהם עם החניכים .בעיות ילובנו באווירה של שיתוף
ולמידה ,כולל שימוש בלמידת עמיתים .מוצע לקיים אף כמה מפגשים קבוצתיים של החונכים
עם הפסיכולוגית ,ואולי אף מדי פעם עם מומחה מקצועי חיצוני .המטרה היא לאפשר אוורור
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)ונטילציה( ולברר דרכי התמודדות כדי למנוע שחיקה אצלם ,כדי לאפשר גם להם להיתמך
ולברר שאלות ובעיות שצפות ועולות ,וכדי לסייע להם בהגשת הסיוע שהם מציעים .עם זאת
יש קושי לתאם מועדים כאלו .מפגשים אישיים עם רכזת התוכנית  -הן לבד והן עם החניך.
במפגשים אלו ייעשה מעקב ורפלקציה על העשייה כדי לזהות אתגרים שאולי לא היו מגיעים
לידיעת הרכזת ולא היו מקבלים מענה ללא מפגש יזום .בחודש האחרון לסמסטר יושם דגש
להערכות נכונה לקראת ובמהלך ימי הבחינות בהם נדרשת עבודה מעט שונה כאשר הלחץ
מתגבר גם עבור החונך.

ככלל ,הממצאים הכמותיים תומכים בדעה שעם התקדמות התוכנית שופרה שביעות הרצון של
החונכים מהליווי המקצועי שקיבלו )תשע"ד ב  ; M=3.67, Sd=1.37תשע"ה אM=4.25, ,
 ; Sd=0.83תשע"ה ב .(M=4.44, Sd=0.83 ,הממצאים האיכותניים תומכים בחשיבות כל
אחד ממרכיבי הליווי ומצביעים על תרומתם לחונך ,ליכולותיו המקצועיות ולהרגשתו הנפשית.
למשל ,מספר ש' ,חונך למשתתף בעל יכולות אקדמיות גבוהות ,אך אתגרים לא פשוטים
עםמחלתו" :אני משתדל ללמוד היכן שאני יכול ,ולכן ההדרכה והליווי תרמו לי .באחת השיחות
עם תמרי היא הסבירה לי על החשיבות הצבת גבולות בקשר שלנו עם המשתתפים והתרומה
של זה ליכולות העצמאיות של המתמודד המשתתף .אני זוכר שאחרי ששמתי דגש בעניין זה,
הנתינה הייתה בגבולות הנכונים והרצויים" .כתבה החונכת ס'" :הליווי חשוב כדי לפקס את
החונך במטרות החונכות ,לעזור להבין את גודל האחריות והרגישות שבחונכות כזו .התמיכה
והליווי המקצועי עזרו לי לקיים את שתי החונכויות ,נתרמתי בעצמי ובעזרת הליווי יכולתי
להבין שאני במסלול הנכון לעזור לחניכות שלי .הליווי מצידה של תמרי )רכזת התוכנית(
ושרה )פסיכולוגית המכללה( חיזק את התחושה הפנימית )אינטואיציה( שלי ,והסדנאות תרמו
לידע הכללי ולמיקוד החונך במטרות החונכות ,הן חלק ממכלול החונכות בעיני".

 .6סיום סמסטר והערכות לסמסטר חדש

מילוי שאלוני הערכה על ידי המתמודדים המשתתפים ,החונכים ,ואנשי מקצוע מהקהילה.

מפגש עם המתמודדים המשתתפים  -במפגש זה מסכמים ובוחנים יעדים לסמסטר הבא:
המשך בתוכנית ,בחינה מחדש של המטרות האישיות ,ראייה עתידית להשלמת דרישות
לתואר או לתחום השכלה אחר או פרידה.

מפגש סיכום עם החונכים  -מפיקים לקחים ובוחנים יעדים לסמסטר הבא .שיעורי ההתמדה
וההמשכיות הגבוהים של החונכים מוצגים בסעיף .1.7

המשך או הגבלת משך השתתפות המתמודדים בתוכנית  -כמתואר בסעיף  1של התהליך,
הניסיון הוביל להחלטה להגביל את ההשתתפות בתוכנית ל– 10נקודות זכות ועד שנה וחצי.
במהלך תקופה זו ,כחלק ממפגשי סיכום כל סמסטר ,נעשית הערכה ובדיקה של ההתקדמות
והמטרות לעתיד ,כאשר המשתתפים מונחים לנצל את האפשרויות שמציבה התוכנית באופן
מושכל המקדם את מטרותיהם באופן יעיל ,והמכין אותם לקראת "השלב הבא" .מקרים
חריגים נבחנו לגופו של עניין ואושרה הארכה לסמסטר נוסף .במקרה של סיום השתתפות
בתוכנית מתבצע תהליך סיכום ופרידה מסודר למשתתף בשיתוף איש הצוות והחונך .כשיש
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המשכיות ,החונך נדרש לשמור על קשר במינון נמוך בימי הפגרה.

דיון
מטרת המאמר הייתה להציג תוכנית ייחודית וחדשה להנגשת השכלה גבוהה למתמודדים
ולבדוק את תוצאותיה .התוכנית עוצבה ופועלת במכללה האקדמית אחוה כדי לתת מענה
כתוכנית מעבר המאפשרת כניסה הדרגתית להשכלה גבוהה ,להפחית חששות ולבחון
יכולות בטרם נכנס המתמודד למחויבות אקדמית מלאה .חלק ממרכיבי התוכנית ,וגם חלק
מהתוצאות תואמים לתוכנית השכלה אקדמית נתמכת המופעלת מטעם משרד הבריאות.
אולם ,תוכנית ההשכלה האקדמית הנתמכת  -מטרתה להעניק סיוע למי שהוא כבר סטודנט
ולמי שמוכּר לסל שיקום ,ואילו ייחודה של התוכנית הנוכחית הוא לתמוך במשתקמים בשלב
הטרום–אקדמי .כך ניתן מענה ,ראשית לחסמי הכניסה לאקדמיה ,ובו–זמנית מתאפשר לפתח
מיומנויות בסביבה אקדמית נורמטיבית "אמיתית" ,שיסייעו להתגבר על חסמי ההתמדה,
והכול  -ללא תנאי הכרה בשיקום או בסל שיקום .הממצאים מראים שהתוכנית משרתת את
המטרות המוצהרות ,ויש הצדקה להפעיל מודל זה נוסף על מודלים אחרים להנגשת השכלה
אקדמית.
הנתונים הכמותיים מעידים על הסכמה גבוהה של המתמודדים המשתתפים ,במיוחד ביחס
להיגדים הקשורים לשביעות רצון מעצם ההצטרפות לתוכנית ,מהחונך ,ומהשירות המנהלי.
כמו כן התוכנית נתפסת בעיניהם כמומלצת מאוד למועמדים אחרים ולמוסדות נוספים.
עיון בסיבות להצטרפות מלמד כי הסיבה העיקרית להצטרפות לתוכנית היא הרצון להשתלב
בלימודים אקדמיים ,ובעיקר הרצון להתנסות ולבדוק יכולות; לעיתים  -אף לבחון מחדש
יכולות לאחר נשירה ממוסד אקדמי אחר גדול יותר .יתר על כן ,עם הזמן התפתחה הכרת
המוסד לביטוח לאומי בתוכנית כהזדמנות להתנסות אקדמית נורמטיבית שתשמש מעין מבחן
"התנסות בסביבה אמיתית" לפני הכרה בשיקום ואישורו למשתתף .כך השיגה התוכנית את
מטרותיה להנגיש את ההשכלה הגבוהה למתמודדים באופן שתוכניות אחרות אינן מאפשרות.
בעיני המשתתפים היא אכן מציעה הזדמנות להתנסות לבחינה ולבנייה של יכולות אקדמיות,
ואף הכירו בה ככזו גורמים מקצועיים והממסד.
הרוב הגדול של המשיבים מן המשתתפים מימשו את המטרות שהציבו בתחילת הסמסטר.
אלה כללו שלוש קטגוריות הקשורות ללימודים אקדמיים" :לבדוק יכולת להשתלב בתואר
)או להשתלב מחדש בתואר("" ,למצוא את היעד המתאים לי בלימודים" ,ו"לשפר את יכולות
הלמידה" .קטגוריה רביעית " -למידה כהעשרה והנאה" ,וחמישית " -רכישת ביטחון עצמי
ומיומנויות חברתיות" .הרוב המכריע של המשיבים מן המשתתפים וגם מן המשיבים החונכים
הסכימו שחל במשתתפים שינוי בזכות השתתפות בתוכנית ,בקטגוריות דומות יחסית למטרות.
אלה כללו" :חיזוק מסוגלות ללימודים אקדמיים"" ,שיפור במיומנויות למידה"" ,מוטיבציה
ותחושת מטרה"" ,תחושת מסוגלות כללית וחיזוק הדימוי העצמי"" ,שיפור במיומנויות
חברתיות וביטחון ביצירת קשרים בין אישיים" .חלק מהתיאורים והתשובות לימדו על תהליך
מתפתח שהתגשם לפעמים רק בסמסטר השני או השלישי להשתתפותם בתוכנית .ממצאים
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אלו מלמדים שהתוכנית עולה בקנה אחד עם עקרונות השיקום הפסיכוסוציאלי )לכמן,
 (1998וקידמה את המשתתפים לתפקוד עצמאי יותר בקהילה ) (WHO, 1996ולהחלמה.
תהליך ההחלמה מושפע משני מרכיבים :הראשון  -גורמים פנימיים )Ralph, Kidder,
 ,(& Phillips, 2000או משאבים )לכמן ,(2000 ,והשני  -גורמים חיצוניים )Ralph,
 (Kidder, & Phillips, 2000או הזדמנות )לכמן .(2000 ,המרכיב הראשון התגשם בתוכנית
"טעימה אקדמית" במשאבי ידע ,בשיפור יכולות אקדמיות ,וגם בשיפור יכולת התמודדות
עם מצבים מאתגרים בסביבה אקדמית ,חיזוק תחושת מסוגלות אקדמית וכללית ,פיתוח
תובנות בנוגע לאופן שבו שינוי עשוי להתחיל ועתידם האקדמי ,חיזוק מוטיבציה ותחושת
מטרה .המרכיב השני התגשם בתוכנית "טעימה אקדמית" בהזדמנות שקיבלו לחוות את
עצמם כבעלי יכולות לעסוק בפעילות אקדמית בעלת משמעות פנימית וסטטוס חיצוני,
לחוות שייכות חברתית בסביבה נורמטיבית ,אך אינטימית ומכילה ,התורמת להתמודדות עם
הסטיגמה ,לשמר ולממש את ציפיותיהם מעצמם .נזדמנה למשתתף לקבל תמיכה מקצועית
אישית מאנשי מקצוע ,המאמינים שהמתמודד יכול להיות סטודנט ולקבל תמיכה לימודית
ונפשית מהחונכים )אוזן קשבת לבעיות ,תחושת חברות( .באופן כללי סייעה התוכנית לפתח
קשר התומך בהיבטים הבריאים של חייהם והעצמתם .חשוב להדגיש שעבור חלק מאותם
משתתפים ,תוכניות אחרות להשכלה נתמכת לא היו הזדמנות ,או כי הן מחייבות תיוג,
ופועלות במסגרת ייעודית לבריאות הנפש ,או שהן מחייבות "קפיצה למים עמוקים" מדי
עבורם בשלב זה.

נקודה מעניינת שעלתה במחקר היא ההיבט החברתי .ניתן לראות בשאלון הכמותי כי תרומה
נתפסת של התוכנית ליכולות החברתיות של המשתתפים היא הנמוכה ביותר משאר המרכיבים,
דבר שהתבטא גם בתשובות לשאלה הפתוחה על מימוש מטרות וגם בנקודות לשיפור שעלו
בניתוח תהליך החניכה .עבור מרבית המשתתפים חיזוק יכולות חברתיות לא היה סיבה
להצטרפות ,אולם כאשר התבקשו לציין מימוש מטרות מסוימות ,קיבל ההיבט החברתי מקום
חשוב יותר בשכיחותו .נראה אפוא כי תהליכי השיווק והמיון יצרו מיון טבעי ונכון ומשכו
משתתפים ,שמטרתם המוצהרת העיקרית תאמה למטרות המוצהרות של התוכנית :התנסות
בלמידה אקדמית .תוכניות חברתיות ותוכניות העשרה יש רבות אחרות .עם זאת ,גם אם לא
הצטרפו לתוכנית כדי ליצור קשרים ולבנות כישורים חברתיים ,הממצאים במחקר זה מלמדים
כי הייתה ציפייה שתחום זה יקבל מענה ,ולו בעקיפין ,כפועל יוצא מהשתתפות בתוכנית
ומהלמידה באקדמיה .כשהייתה ציפייה כזו של המתמודדים המשתתפים ,היא התממשה
חלקית בלבד או הייתה בתהליך .אופייה הייחודי של התוכנית "טעימה אקדמית" לא ִאפשר
לבנות תוכנית חברתית קבוצתית לחניכים .סך המשתתפים מדי סמסטר אינו גדול ,והם למדו
במכללה יום עד יומיים בשבוע והעדיפו להימנע או התקשו להגיע יום נוסף לשם פעילות
חברתית .האחריות לתחום זה נשארה בידי החונך בלבד שלא תמיד יכול לעמוד בציפיות
אלו ,גם אם הפך להיות ,כפי שמלמדים השאלונים ,חבר של המתמודד ולא רק חונך .בשנה
האחרונה שותפו המשתתפים ,שהביעו רצון לחזק ביטחון ביכולות בין–אישיות ,להפחית
חרדה חברתית ולהפחית בדידות ,בכמה יוזמות נקודתיות .למשל ,הוזמנו לטקסי סטודנטים,
השתתפו במפגשי שיח עם סטודנטים .שניים מהם הרצו הרצאת שיח לפני עשרות צעירים ביום
עיון לאנשים עם מוגבלות השואפים להשכלה גבוהה ,ואף השתתפו בהפקת סרטון תדמית

434

לתוכנית וכד' .יוזמות אלו ִאפשרו למשתתפים להיחשף ולחוש שייכות למוסד האקדמי וחיזקו
את הזהות הסטודנטיאלית החדשה שפתחו .מדובר בפעילות הקשורה לתפקידם כסטודנטים,
אך מעבר למשימות האקדמיות הרגילות .לפיכך יש ציפייה להתחזקות מעורבות בתפקיד
הסטודנט )רינדה ושות' .(2013 ,עם זאת ,יש מקום לתת את הדעת על דרכים נוספות לעיבוי
המרכיב המחזק ביטחון חברתי וחיזוק מיומנויות בין אישיות עבור אותם משתתפים הזקוקים
לכך.
בדומה למחקרים אחרים ,לתמיכה האנושית יש מקום מרכזי וחשוב בהנגשה אקדמית,
והסתייעות בחונך הייתה מרכיב מרכזי בתמיכה האנושית )דהן ושות' ;2007 ,רינדה ושות',
 .(2013הן החונכים והן המשתתפים ב"טעימה אקדמית" היו שבעי רצון מאיכות הקשר
שנוצר ביניהם .תרומת החונך התבטאה בשני תחומים עיקריים :הראשון  -תמיכה לימודית
בהקניית מיומנויות למידה אקדמיות ועזרה בחומר הנלמד; השני  -תמיכה אישית שבה תמיכה
נפשית )אוזן קשבת לבעיות( וחברות .נקודת החוזק של החונכים בתוכנית זו נובעת לא רק
מיכולתם לייעץ ,לתווך ולהנגיש את הקמפוס ואת שירותיו למשתתף המתמודד עם מוגבלות
פסיכיאטרית )דהן ושות' ,(2007 ,אלא גם להיות זמינים עבורם ולפתח קשר חברתי קרוב
עם המשתתפים .הציפייה היא שחיזוק הרשת החברתית יוביל לחיזוק לימודי ויפחית חרדה
).(Ponizovsky, Grishpoon, Sasson, & Levav, 2004
יותר מהמחקרים הקודמים ,ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על מקומה החשוב של התמיכה
בדקן הסטודנטים ,וכן של
האנושית לא רק של החונך ,אלא גם של הצוות הרב–מקצועי ֵ
בעלי תפקידים אחרים שהיו נגישים וזמינים למשתתפים אשר יצרו רשת תומכת ומסגרת
אינטימית .א"ב היא משתתפת שנשרה מלימודים קודמים לתואר ,ולאחר שנתיים ב"טעימה
אקדמית" חזרה ללימודים סדירים והשלימה תואר ראשון בהצלחה .היא כותבת" :התוכנית
היוותה עבורי כמנוף חזרה ללימודים .בעזרתה יכולתי להשתלב באופן הדרגתי וכתוצאה -
לסיים את התואר הראשון שלי בהצלחה זאת בליווי של צוות ֵדקן הסטודנטים הנפלא .יועצת
המכללה ומרכזת הסיוע הלימודי ,רכזת הנגישות ,רכזת ִמנהל הסטודנטים ,מנהל המרכז
הלימודי טכנולוגיֵ ,דקנית הסטודנטים ,והאחרונה והראשונה לכול  -החונכת האקדמית שלי".
לשון אחר ,התוכנית "טעימה אקדמית" הצליחה להרחיב את הרשת התומכת של המשתתפים
וחיזקה את מוכנותם לפנות לבעלי תפקידים ולבקש עזרה ,מרכיבים חשובים לתהליך השיקום
).(Ponizovsky et al., 2004; Zimet et al., 1998
מעניין ללמוד מהממצאים כי לתוכנית הייתה השפעה לא מבוטלת על החונכים ,היבט
שלעיתים רחוקות מחקרים קודמים התייחסו אליו .החונכים חוו מהתוכנית צמיחה והעצמה
אישית ,שיפור מיומנויות וחיזוק לימודי לעצמם ופיתוח תחושת אחריות .אך בעיקר בלטו
התמות" :עצם ההיכרות עם מתמודדים ,הכרת האדם שמאחורי
בהשפעת התוכנית על החונכים ֵ
מהתמות עולה כי עצם ההיכרות של
ֵ
המחלה"" ,תחושת משמעות" ו"קשר חברתי חדש".
החונכים עם המתמודדים נתפסה כתרומה עבורם הן ברמה האישית והן המקצועית .ההיכרות
הובילה לתחושת העצמה וצמיחה אישית ,וצמחה ממנה גם חברות שאינה מובנת מאליה.
יצירת קשר אישי מתמשך בין החונכים הסטודנטים לבין המשתתפים המתמודדים היא
אחת מהאסטרטגיות היעילות יותר לשינוי חיובי בעמדות והפחתת סטיגמות כלפי אנשים
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המתמודדים עם מוגבלות פסיכיאטרית ) .(Corrigan, et al., 2001הסוגיה חשובה במיוחד
כאשר חלק מהחונכים הם סטודנטים לפסיכולוגיה או לחינוך מיוחד ,והם רואים עצמם כאנשי
מקצוע ומטפלים בעתיד .על פי רוב יש לסטודנטים במהלך התואר הראשון היכרות מוגבלת,
אם בכלל ,עם אוכלוסיות הסובלות מפגיעה נפשית .אם היא קיימת ,תהיה לרוב תוצר של
מצב שבו הסטודנט מגיע כמתנדב למסגרת טיפולית–שיקומית הניכרת באוכלוסייה ברמת
תפקוד נמוכה במיוחד .היא גם מתרחשת במצב מובנה בעל אופי היררכי ,ובו יש "מקבל"
טיפול ו"נותן" טיפול .בתוכנית "טעימה אקדמית" נחשפו החונכים למסגרת של נותן–מקבל
שירות ,אך במבנה היררכי שטוח .בסופו של דבר ,מדובר בשני סטודנטים הלומדים למבחנים
העמדות הקדומות
ָ
ומגישים עבודות .המשתתפים היו בעלי יכולות קוגניטיביות שאתגרו את
של החונכים" :היא הדהימה אותי"" ,לא חשבתי שנהיה חברות"" ,הרגשתי עוזר ונעזר" היו
עמדות חיוביות כלפי משתתף המתמודד
תגובות שכיחות של החונכים המלמדות על פיתוח ָ
עמדות הצפויות להיות מוכללות כלפי מתמודדים אחרים.
עם מוגבלות פסיכיאטריתָ ,
המתמודד עם בעיות נפשיות סובל מסטיגמה חברתית לא רק מהקהל הרחב ,אלא אפילו מאנשי
הטיפול ומעובדי מסגרות בריאות הנפש ) .(Shor & Sykes, 2002מבחינה מקצועית ,חונכים
אלו ,שהיו סטודנטים לפסיכולוגיה ולחינוך ,זכו לדבריהם לחוויה ייחודית של היכרות עם
לספרות הקלינית העיונית ובמסגרת שונה מאוד ממקומות התנדבות שבהם
מתמודד מעבר ִ
עמדות שליליות כלפי נפגעי נפש עלולות לנבּוע במידה רבה ממחסור בידע
פעלו כמתנדביםָ .
) ,(Penn, Kohlmaier, & Corrigan, 2000ולכן חשוב להמשיך במגמה של הדרכה מקצועית
מתחום בריאות הנפש לחונכים ,לצוות ולסגל המכללה ,מגמה שהחלה בתוכנית .במחקרם של
עמדות רק כאשר לוותה רכישת
אייק ונוול ) (2012נמצא כי מידע קליני היה במתאם חיובי עם ָ
הידע בקשרים חברתיים אישיים מוגברים ) ,(Eack, Newhill, & Watson, 2012ובמחקרם
של קוריגן ושותפים ) (2001נמצא כי הקשרים האישיים הם אסטרטגיה המובילה לתוצאות
טובות יותר מחינוך ומידע .לאור זאת ,לערך "ההיכרות עם האדם שמאחורי המחלה" ,לאיכות
הקשר בין החניך לחונך במובן של "חברות" שזוהתה במחקר ,מלבד הדרכה מקצועית והענקת
ידע מתחום בריאות הנפש לחונכים  -יש תרומה מובהקת להפחתת סטיגמות חברתיות בכלל,
ולאנשי המקצוע לעתיד ,בפרט .אפשר לצפות כי התוכנית "טעימה אקדמית" העניקה לחונכים
תפיסה מקצועית שונה של "המטפל החכם" שמקשיב למטופל ורואה בו שותף.

תהליך העבודה העלה כמה תובנות חשובות  -אף שהתוכנית מעודדת עצמאות ,יש חשיבות
רבה לשיתוף גורמי מקצוע ומטפלים מהקהילה ,גם כדי לקבל מידע חיוני על המשתתף
המתמודד בתהליך המיון וגם כדי לשתף פעולה ולתמוך בליווי ובמעקב לאורך הסמסטר.
עם זה ,השתתפות בתוכנית שמטרתה לתת הזדמנות לעצמאות ולהעצמה ,לא תחייב את
המשתתף לקבל טיפול או להציג זכאות שיקום מביטוח לאומי או ממשרד הבריאות .תהליך
התאמת חונך לחניך הוא מורכב אך חיוני .מעבר לבחירת חונכים בעלי כישורים בין–אישיים
גבוהים ,מחויבות לתהליך ולנכונות ללמידה ,יש לתת את הדעת גם למאפיינים אישיים )גיל,
מגדר( ,מאפייני התוכנית הנלמדת ורקע לימודי מתאים ,ולוח זמנים בעל מכנה משותף לחניך
ולחונך .שילוב חונכים בעלי רקע מוקדם בבריאות הנפש עשוי להיות יתרון מסוים אך לא
מספק .בתהליך החונכות יש לשלב גם מפגש שמטרתו התמצאות פיזית וטכנולוגית למכללה.
לסדירות המפגשים והקביעות חשיבות גבוהה למרות הקושי הטמון בכך שהמשתתפים מגיעים
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למכללה רק יום עד יומיים בשבוע ,והחונכים עצמם לומדים מערכת מלאה עם אילוצים משל
עצמם .יש להתנות את הקבלה לתוכנית בקבלת חונכות ,ויש לחייב את החונך לקבל ליווי
מקצועי והדרכה גם אם מדובר בחונך ותיק ,בעל ניסיון ובעל רקע בתחום בריאות הנפש .ליווי
החונך והדרכתו חשוב שיכללו הכנה מוקדמת וליווי מתמשך פרטני וקבוצתי .מפגש חונכים
קבוצתי מאפשר למידה הדדית ומוסיף מרכיב של שיתוף ומחזק את ביטחון החונכים .יש יתרון
שאת תהליך הליווי המקצועי מוביל צוות מתוך המכללה המספק מקצועיות בתחום בריאות
הנפש ,מלבד היכרות מעמיקה עם סוגיות אקדמיות ועם המכללה ,ומעניק גם זמינות גבוהה
וגם ליווי הוליסטי .נקודה חשובה הייתה להגדיר את משך הזמן המרבי שבה יכול המשתתף
להשתתף בתוכנית כדי לקדמו לתהליך של התפתחות וקבלת החלטות .הניסיון מלמד כי שנה
עד שנתיים הן פרק–הזמן הנכון להשיג את מטרות התוכנית.

סיכום ומסקנות
התוכנית "טעימה אקדמית" מימשה את מטרותיה הן מבחינת תרומה אובייקטיבית
וסובייקטיבית למשתתפים עצמם והן מבחינת השפעה חברתית בהקשר של נגישות והפחתת
סטיגמות חברתיות .לממצאי המחקר יש ערך רב לאנשי המקצוע מתחום השיקום ומתחום
הנגישות האקדמית וגם למקבלי ההחלטות ולקובעי המדיניות .הצלחת התוכנית נזקפת
במידה רבה לצביון המקיף של ליווי הצוות הרב–מקצועי של ֵדקן הסטודנטים ,להתגייסותם
ולשיתוף הפעולה של ההנהלה ,יחידות מנהלה מתאימות וחברי הסגל האקדמי .בדומה
להשכלה אקדמית נתמכת )הדס לידור ושות' ,(2008 ,התאפשר מענה הצוות הרב–מקצועי
שטייב את שלבי המיון ,הקליטה ,הצמדת חונכים והדרכתם ומתן התאמות בלמידה ובבחינות.
התאפשר גם איגום משאבים לטובת התוכנית כאשר בחרו סטודנטים להצטרף לתוכנית
כחונכים במסגרת מחויבותם בפעילות חברתית תמורת מלגה או נקודות זכות ,המוענקות
בדקן הסטודנטים .אולם בשונה מהניסיון בשנים הראשונות להשכלה אקדמית נתמכת,
ֵ
צמחה התוכנית "טעימה אקדמית" מתוך המכללה ,ולא כיוזמה חיצונית למוסד האקדמי .היה
לדקן
בכך יתרון של ממש בהשגת שיתוף פעולה ותיאום עם כל היחידות המתאימות מחוץ ֵ
הודות להיכרות קרובה של המנגנונים והאנשים .שיתוף הפעולה והתיאום הושפעו במידה
רבה גם מיתרון הגמישות של המכללה על פני מוסד אוניברסיטאי גדול ,וכן מהתפיסה
התומכת–נגישות של ההנהלה הבכירה במכללה האקדמית אחוה .ניכר אפוא כי ללא תהליך
בו–זמני של הגברת המודעות של הסגל לעניין הנגישות בכלל ולנגישות מתמודדים בפרט,
הייתה פריחת התוכנית נפגעת.
אתגרים רבים עמדו בפני הצוות הן עקב ראשוניות התוכנית וחדשנותה והן עקב מורכבות
הטמונה במאפייני קהל היעד ובצרכיו .לכן מדובר עדיין בתהליך ,הן בהפעלת התוכנית
ועיצובה והן בביצוע מחקר הערכה ללמידת התהליך ותוצאותיו .אתגר עיקרי שהתגלה
הוא במיון מועמדים ובאיזון המתח בין הרצון לתת הזדמנות לבין הרצון למנוע ממועמדים
לא מתאימים להתחיל לימודים ולחוות אכזבה .אולם המוטו שהנחה את התוכנית "טעימה
בנמל ,אבל לא לשם כך נועדו אוניות "...אתגר נוסף
אקדמית" היה" :אוניות בטוחות יותר ֵ
הוא שהייתה התוכנית יוזמה מקומית של מוסד אקדמי אחד .קובעי מדיניות ואנשי מקצוע
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מבוא

קידום בריאות הנפש
בחברה הערבית בישראל

ד"ר אנואר חטיב ,פרופ' דיויד רועה ופרופ' חנוך ירושלמי

החוג לבריאות הנפש הקהילתית באוניברסיטת חיפה הוקם לפני עשור כדי לקדם את בריאות
הנפש בקרב פרטים ובחברה שבה הם חיים .אנשי סגל החוג עם תלמידיו עוסקים במחקר,
בלימוד תופעות ובפרקטיקה כדי לסייע לאוכלוסיות ייחודיות ,ואחת מהמרכזיות שבהן היא
החברה הערבית.

הערבית בישראל כאל ִמקשה אחת אף שבפועל היא מורכבת מפסיפס של תתי–קבוצות,
שנחלקות ביניהן על–פי ערכי הדת והמסורת ועל–פי מקום גאוגרפי .האוכלוסייה הערבית -
 83%ממנה היא בני הדת המוסלמית )כולל הצ'רקסים( 8.6% ,הם נוצרים ו– 8.3%הם דרוזים.
תתי–הקבוצות הללו שיפורטו בהמשך מקיימות אורח חיים שונה ,והן נבדלות ביניהן במקום
המגורים ,ברמת הדתיות ,ברמת השמירה על ערכי המסורת ,במידת הפתיחות לחיי המודרנה
ובעמדות ביחס לתופעת החולי הנפשי ולדרכי הטיפול בו .רוב הערבים מתגוררים
ָ
ובתפיסות
בצפון באזור הגליל ,במשולש ,בנגב ובערים מעורבות.
מקובל היום להתייחס לחברה הערבית כאל חברה הנמצאת בתהליך מעבר מחברה מסורתית,
הניכרת במבנה פטריארכלי ,והמדגישה את יחסי הקרבה המשפחתיים והמורחבים ,לחברה
מודרנית הניכרת בקשרים אינסטרומנטליים ומצומצמים )Ben–Ari & Lavee, 2004
 .(;Azaiza, 2008העדויות לכך ניכרות בכמה רמות :תהליכי תעסוקה ,תפיסות מגדר ,שינויים
ובהרכבה ,רמת ההשכלה ופנייה לעזרה ולתמיכה בעת משבר ובמצבי לחץ
במבנה המשפחה ֶ
) .(Azaiza, 2008; Ben–Ari & Pines, 2002עם זאת ,ניתן למצוא דעות המדגישות שעל אף
השינויים ,עדיין עדיפה בחברה הערבית מכוּוָ נוּת קיבוצית )אוריינטציה קולקטיבית( ברמת
החברה וברמת המשפחה ) .(Barakat, 2000; Kamar et al, 2008החברה הערבית מגינה
על הפרט ,ועל פי רוב היא מספקת את צרכיו ברשת רחבה של קשרים ,בעיקר משפחתיים,
תוך שמירה קנאית על ערכים בסיסיים ,כמו ערבות הדדית ולכידות ,שנועדו לשמר מבנים
משפחתיים שהתפתחו במהלך הדורות )דיאב וסנדלר–לף .(Barakat, 1993 ;2011 ,אין דרך
חיים זו מתחשבת לעיתים קרובות בחוויות הפרט וברצונותיו ,ומקורות העזרה והתמיכה
הראשוניים הם עדיין בני המשפחה הגרעינית והמשפחה המורחבת )–Aloud, 2004; Al
.(krenawi, 2002; Barakat, 1993

כחלק מניסיון החוג לקדם את תחום בריאות הנפש במגזר הערבי בישראל ,נבנה ומיושם
סמינריון חדש" :קידום יוזמות בבריאות נפש במגזר הערבי" ,והוא זכה לאחרונה להכרתה
)מלָ "ג( ,כחלק ממיזם הדגל של אוניברסיטת חיפה.
ולתמיכתה של המועצה להשכלה גבוהה ָ
כדי להבהיר את מקומו ואת ייעודו של הסמינר ,נסביר להלן מה הם הצרכים והמאפיינים
הייחודיים של האוכלוסייה הערבית בישראל שמורכבת מפסיפס של תתי–תרבויות .כן
נבהיר מהו יחס החברה הערבית לתחלואה הנפשית ולדרכי הטיפול בה ,ומה הם הגורמים
שמשפיעים על בריאות הנפש בחברה זו .בהמשך נציג את מטרת הסמינריון ואת מבנהו,
נסקור כמה תוצריו בדמות מיזמי סטודנטים ,ונחתום בדיון על תרומתה הפוטנציאלית של
האקדמיה בקידום ידע ובהתנסות מעשית שתורמים לשינוי חברתי.

המתמודדים עם חולי נפשי ,בני משפחותיהם ואף נותני השירותים במגזר הערבי  -חשופים
פחות ממגזרים אחרים לתפיסות חדשניות בתחום השיקום בבריאות הנפש ,כגון תפיסת
ההחלמה ,שהתפתחה בשנים האחרונות ואשר חושפת את היכולת הצפונה )פוטנציאל(
בשיפור ובשינוי עבור אנשים עם מחלות נפש קשות )לכמן ורועהLysaker & ;2003 ,
 .(Buck, 2008; Spaniol et al., 2002נוסף על כך ,יש סטיגמה קשה במגזר ,שמגבילה את
הנגישות ואת השימוש בשירותי בריאות הנפש )אבו עסבה ,ריאן גרה ואבו נסרה.(2014 ,
לרוב קיימת העדפה בחברה הערבית ל"טיפולים" מסורתיים ,שלא הוכחו יעילותם ,ושגרמה
לפרקים לאי–מיצוי זכויות המתמודדים .בעיה חמורה אחרת היא מחסור במונחים מקצועיים
מעולם השיקום ובריאות הנפש בשפה הערבית ,מחסור המקשה על נותני השירות ועל
מטופליהם כאחד ליצור שפה משותפת ,מובנת ומקובלת לכול.

תופעת החולי הנפשי בתרבות הערבית בכלל ,וזו המוסלמית בפרט ,אפופה בתפיסות
מסתוריות ועל–טבעיות ) .(Qutub, 1967תפיסות אלו נשענות בעיקר על מקורות דתיים
) (Sayed,2003ומציעות טיפול רוחני ,פנייה לעזרת אנשי רוח ודת והתמודדות משפחתית עם
מה שנתפס כגזירת הגורל ) .(Gayle et al., 2011הדבר קשור באופן שבו מונח ה"נפש" זוכה
"הקוּראן",
ַ
להתייחסות בדת האסלאם ,כשהוא מופיע תדיר בפסוקי ספר הקודש למוסלמים -
ומשם הוא שואב את הגדרותיו ) .(Sayed, 2003בכמה מקומות בקוראן ,שבהם מופיעה
המילה "נפש" ,היא מתוארת כמשהו מוחשי ,ולעיתים כביטוי גשמי המיוחס לישות רוחנית
) .(Al–Shareef, 1987עמדה זו שרואה את הופעת מחלת הנפש כהתרחשות שמפריעה
להליך הבריאה התקין של הבורא ,מקבלת שני פירושים שונים :האחד  -הופעתה של מחלה
בנפש האדם היא אחד מהסימנים לעונש אלוהי ,והשני  -הופעת מחלת הנפש עשויה להיות
מבחן של האל ,ובאמצעות המבחן יטוהר האדם החולה מכל חטאיו )Aloud, 2004; Bener
.(& Gholoum, 2011

האוכלוסייה הערבית בישראל נחשבת למיעוט חברתי–פוליטי ,והיא כ– 20.7%מכל
האוכלוסייה ,כ– 1,688.6מיליון תושבים )לָ ָמ"ס .(2014 ,יש נטייה להתייחס לאוכלוסייה

סקירה :האוכלוסייה הערבית בישראל ויחסה לתופעת החולי הנפשי והטיפול בו

בין שמחלת הנפש מוגדרת כעונש אלוהי ובין שהיא מוגדרת מבחן ,ההתמודדות איתה
נתפסת בחברה הערבית המוסלמית כניסיון לתת מענה אנושי למתמודד .המענה מבטא
סבלנות ואמונה ,והפרט "הפגוע" נדרש לחזק את אמונתו באל ,וכך גם לחזק את נפשו
) .(Al–Krenawi, 2005; Al–Shareef', 1987; Gayle et al., 2011; Tabareh, 1978גאיל
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ועמיתיו ) (Gayle et al., 2011מדגישים את החשיבות שיש לרוחניות ולדת בהתמודדות
עם המחלה .לפיהם הדת עשויה לתת למאמינים בה תחושת שליטה ,תקווה ומסוגלות.
יש מרכיבים וערכים בדת האסלאם שמעודדים ריפוי והקלה ממחלת נפש ,כמו אחריות
הדדית ,עידוד ללא סייג ,תמיכה ,חמלה ,סבלנות ,וכן תקווה ממשית כי הריפוי מהמחלה הוא
אפשרי ) .(Al–Krenawi, 2005חשוב להדגיש כאן כי זוהי תפיסתה הייחודית של התרבות
המוסלמית הדתית שהיא רק חלק ממרקם התרבות הערבית הכללית בישראל.

בחברה הערבית המסורתית ניכר הטיפול במתמודדים עם חולי נפשי בפנייה לשני גורמים
עיקריים :האחד –איש דת השולט בהלכה המוסלמית ובפסוקי הקוראן ,והמתייחס "לחולה
בנפשו" כאל אדם "חלש אמונה" "הנגוע" בנפשו בשטן או "בג'ין" ,ומשתמש בפסוקי הקוראן
במגיָ ה ,שאין בה אלמנטים
כדי "לרפא" אותו מ"נגע" זה .הגורם האחר הוא "מרפא" העוסק ַ
דתיים .שני סוגי מרפאים אלה זוכים למעמד מיוחד בקרב הקהילה ומכונים "שייח'" ,למרות
במגיָ ה .הסתייגות זו מתבטאת בכך
הסתייגותה החמורה של הדת ויחסה העוין כלפי העוסקים ַ
שאנשים אלה נקראים "אל–דג'אלין" ,קרי השקרנים והרמאים ).(Essawi, 2001

ביסוד קיום תפיסות אלו ,הנשענות בעיקר על מקורות הדת ) (Sayed,2003ועל שימורן,
עומדים שלושה גורמים מרכזיים :מחסור במקורות מידע נהירים כאמצעי להבנת מהות
החולי הנפשי ודרכי הטיפול בו; פרשנויות שונות לפסוקי הקוראן העוסקים בנפש האדם,
שאין עליהן הסכמה כללית )קונסנסוס( בקרב אנשי הלכה מוסלמית ושחלקן מציגות את
האדם החולה בנפשו כאדם "חלש אמונה" במקרה הטוב ,ובמקרה הגרוע "כופר באל";
בסדרות טלוויזיה תמונה מעוותת ושקרית
ואמצעי התקשורת למיניהם המציגים בסרטים או ִ
של החולי הנפשי כחולי שאינו בר–טיפול ,ואת המטפלים כדמויות לא יציבות מבחינה
נפשית )אבו הינדי.(2010 ,

בצד קיומן של הגישות המסורתיות ביחס לתופעת החולי הנפשי והטיפול בה ,מתקיימת
הרפואה הפסיכיאטרית המקובלת )קונוונציונלית( שמעניקה טיפול על פי אמות מידה
מערביות ,למי שבוחר להגיע אליה מלכתחילה ,ולמי שנאלץ להגיע אליה לאחר שכל
השיטות המסורתיות לא הועילו .בשנים האחרונות אפשר לראות עדויות להתגברותה של
תופעת הפנייה לגורמי טיפול ועזרה פורמליים ושימוש בשירותי בריאות נפש המוצעים
בקהילה הטיפולית ,מלבד גורמי "טיפול" בלתי רשמיים )אבו עסבה ,ריאן ואבו נסרה;2014 ,
דיאב וסנדלר .(Haj–Yehia, 1999 ;2011 ,עם זאת ,יש מחלוקת בין שתי הגישות :המסורתית
היונקת מתפיסה דתית ,והמקובלת היונקת מתפיסה רפואית .מחלוקת זו משפיעה על מעמדם
של העוסקים בתחום בריאות הנפש בעיני הקהל הרחב בכלל ,ובעיני צרכני השירותים ,בפרט
)אל–סבאג' .(2011 ,היא גם משפיעה על רמת היענותם של הנזקקים לשירותים להגיע ולקבל
עזרה מקצועית )אבו הינדי ,(2010 ,כפי שהדבר משתקף בצריכת שירותי בריאות הנפש
בחברה הערבית.

צריכת שירותי בריאות הנפש בקרב האוכלוסייה הערבית

הנתונים מצביעים על שיעור נמוך של צרכני שירותים פסיכיאטריים בקרב האוכלוסייה
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הערבית בישראל יחסית לשיעורם באוכלוסייה היהודית )דיאב וסנדלר–לףAl– ;2011,
 (Krenawi, 2002ועל אי–מצוי זכויות וחוסר ניצול של מעט השירותים הקיימים .למשל,
 66%מהאנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי מתגוררים ביישובים יהודיים ,ורק  8%מתגוררים
ביישובים ערביים ,והשאר מתגוררים ביישובים מעורבים;  70%מהאנשים שהיו במחלקות
לאשפוז יום מתגוררים ביישובים יהודיים ,לעומת  2%המתגוררים ביישובים ערביים ,והשאר
באים מיישובים מעורבים .שיעור האנשים שטופלו במרפאות ממשלתיות לבריאות הנפש
ומתגוררים ביישובים ערביים הוא  7%לעומת  ,67%אשר מתגוררים ביישובים יהודיים,
והשאר מתגוררים ביישובים מעורבים )שטרוך ,שרשבסקי ,נאון ,דניאל ופישמן .(2009 ,גם
ניצול השירותים בקהילה הוא נמוך ,ורק  3%מקרב האוכלוסייה הערבית צורכים שירותי
פסיכיאטרים ).(Al–Krenawi, 2002
אלה הגורמים העשויים להסביר את הנתונים המראים צריכה נמוכה של שירותי בריאות הנפש:
 .1מחסור בשירותים בכלל ,ובשירותים מותאמים תרבותית ,בפרט  -מחסור בשירותי
טיפול ומעקב ,שירותי שיקום בתחומי מגורים ,תעסוקה ופנאי ,שירותי ייעוץ,
שירותים של מקצועות הבריאות ושירותים פסיכו–סוציאליים .שירותים אלה מיישמים
בהכרח ישימות ביחס לאוכלוסייה בעלת זיקה
ֵ
תפיסות שהן מערביות ביסודן ,ואינן
חזקה למסורת .תפיסות אלו חייבות להיות מתורגמות למודלים טיפוליים ושיקומיים,
המותאמים למאפייני התרבות של החברה והמשפחה הערביות.
 .2מחסור באנשי מקצוע בעלי הכשרה מתאימה לעבודה עם האוכלוסייה הערבית -
שירותי בריאות הנפש הנשענים בעיקרם על תקשורת בין–אישית ,מצריכים הכשרת
אנשי מקצוע שיש להם היכרות טובה עם השפה ועם המינוח )טרמינולוגיה( של הצרכנים
בהקשר של שיקום ובריאות הנפש ועם רגישות תרבותית כדי להתאים את המודלים ואת
השיטות החדשניות בתחום לערכים ולנורמות הקיימים בחברה הערבית על כל מרכיביה.
 .3בהיעדר תוכניות הכשרה בתחום בריאות הנפש המשלבות שני מרכיבים אלה ,יתקשה
נותן השירות ,שיש כלפיו ממילא יחס דו–ערכי )אמביוולנטי( ,ליצור שפה משותפת בינו
לבין מקבל השירות ,וההיענות לקבלת השירות תישאר מועטה .סביר ששיתוף אנשי דת
מהמגזר על ידי אנשי טיפול ושיקום בבריאות הנפש בשל זיקתם לתחום ,היה מקדם את
נושא בריאות הנפש בחברה הערבית בישראל.
 .4מחסור בתשתיות  -היעדר תשתיות ביישובים הערביים מונע את מקצת הלקוחות
הפוטנציאליים מלממש את זכויותיהם בשירותים הקיימים .ברוב היישובים ,למשל,
תשתית התחבורה הציבורית אינה מפותחת דייה ,והדבר מונע מהאנשים להגיע אל
השירותים המצומצמים בתפוצתם ,שהיחס התרבותי כלפיהם ממילא הוא סטיגמטי.
החברות ,גם בחברה הערבית הוא
ָ
 .5נושא הסטיגמה והחשש מחשיפה  -כמו במרבית
נושא מורכב וסבוך .הסטיגמה גורמת לחשש מחשיפה ומבושה ,שחלק מבני המשפחה
חשים ,והיא מחסום לגבי יכולתם של נפגעי הנפש לקבל את הטיפול ההולם .הצורך
לשמר את הסוד ולהימנע מחשיפה ,שמוביל אף לעימותים בתא המשפחתי ,מוסבר גם
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כחשש לגבי השלכות שליליות וארוכות טווח שנגרמות מחשיפת בן המשפחה החולה
לכל חברי המשפחה ,בעיקר הבנות ,שסיכוייהן להינשא עלול להיפגע בשל הסטיגמה.

 .6חוסר המודעות לתחום הפסיכיאטרייה במגזר הערבי  -ביסוד קיום ושימור של
התפיסה המסורתית ,הנשענת בעיקר על מקורות הדת (Sayed,2003),עומדים שלושה
גורמים מרכזיים :מחסור במקורות מידע זמינים ,חדשניים ובשפה הערבית על מהות
החולי הנפשי ועל דרכי הטיפול בו ,שיהיו נהירים לכל האוכלוסייה; פרשנויות שונות
לפסוקי הקוראן העוסקים בנפש האדם ,שאין עליהן הסכמה כללית )קונסנסוס( בקרב
אנשי ההלכה המוסלמית ,שבחלקן הן מציגות את האדם החולה בנפשו כאדם "חלש
אמונה" במקרה הטוב ,ובמקרה הגרוע כ"כופר באל"; ואמצעי התקשורת למיניהם
המציגים בסרטים או בסדרות טלוויזיה תמונה מעוותת ושקרית ,שלפיה חולי נפשי אינו
בר–טיפול ,ושהמטפלים הן דמויות לא יציבות מבחינה נפשית )אבו הינדי.(2010 ,

מסקירה זו עולה שמסיבות פוליטיות ,כלכליות ,תרבותיות ודתיות החברה הערבית בישראל
אינה מגלה פתיחות לגבי נושאי בריאות הנפש ואינה מרבה לצרוך שירותים בתחום זה.
והעמדות ביחס למחלות נפש ,לנפגעי נפש ,לשיטות הטיפול והשיקום ולשירותי
ָ
התפיסות
בריאות הנפש עדיין סטיגמטיות וזוכות לשימור ,על אף ניסיונותיה של החברה הערבית
להסתגל למציאות הישראלית המערבית .המתמודדים ,בני משפחותיהם ואף נותני השירותים
במגזר הערבי  -נחשפים יחסית פחות לתפיסות חדשניות בתחום בריאות הנפש כמו התפיסה
השיקומית ותפיסת ההחלמה .נוסף על כך ,ניכרים מחסור בשירותי בריאות נפש ,קושי
בנגישות לשירותים הקיימים ואי–שימוש בהם ,העדפה ל"טיפולים" מסורתיים שלא הוכיחו
את יעילותם ,אי–מצוי זכויות בקרב מתמודדים ומחסור במערכות תמיכה למיניהן .כן קיימת
בעיה שהיא חמורה במיוחד  -אי–ידיעת השפה בתחום בריאות הנפש ,החיונית לניהול
תקשורת נכונה ומובנת בין נותני השירות לבין מקבליו .למציאות רבת שנים זו השלכות
שליליות על המתמודדים עם חולי נפשי ,הפוגעות בסיכוייהם להשתקם ,להחלים ולנהל חיים
בעלי משמעות אישית בסביבתם הטבעית.

כדי להכשיר אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש ,שיקדמו את הנושא בקרב החברה הערבית,
יזם החוג לבריאות הנפש הקהילתית באוניברסיטת חיפה סמינר שנלמד בשפה הערבית עבור
סטודנטים הדוברים שפה זו במסגרת תוכנית הלימודים של החוג ,ובה שיעור ניכר מקרב
הסטודנטים בא מהמגזר הערבי .את הסמינר בנה ולימד הכותב הראשון ,ד"ר אנואר חטיב,
עובד סוציאלי ,פסיכותרפיסט ואח מוסמך .הוראת הסמינר היא בשפה הערבית כדי שישיגו
הסטודנטים והמרצה שליטה במינוח )טרמינולוגיה( המקצועי בתחום בריאות הנפש בערבית
ויוכלו לקדם את השירות בתחום עבור המתמודדים או בני משפחותיהם בשפה המובנת להם.
בחיפוש אחרי מאגרי מידע בשפה הערבית בשלב מוקדם של הכנת הסמינר ,נמצאה ִספרות
ענפה בכל התחומים הקשורים לבריאות הנפש .כך נסללה הדרך להתחלת המסע של הסמינר:
"היוזמות לקידום בריאות הנפש במגזר הערבי" בשפה הערבית.
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תיאור הסמינריון
בטרם נתאר את הסמינריון שנבנה ומיושם זה כשלוש שנים רצופות ,חשוב להדגיש כי
השלבים המוקדמים לבנייתו לוּווּ בלא מעט חששות והיסוסים .מקור החששות היה ניסיונות
דומים בעבר לקדם את נושא בריאות הנפש במגזר ,שלא צלחו והותירו תחושת אכזבה; היעדר
כל ניסיון בהוראת נושא בריאות הנפש בשפה הערבית ,אף שהמינוח של תחום בריאות הנפש
שספרות מקצועית בתחום בריאות הנפש בשפה הערבית אינה
אינו מוכּר ,ויש תפיסה מוטעית ִ
זמינה או אינה קיימת .מלבד החששות וההיסוסים היו גם גורמים שהניעו את המהלך וחיזקו
את הצורך לנסות שוב ,והחשוב שבהם הוא התפיסה שתהליך למידה בסמינריון אקדמי עשוי
לתרום תרומה ממשית להכשרת הלומדים בו כסוכנים לשינוי חברתי בנושאי בריאות הנפש
בחברה הערבית .כמו כן אלה היו הסטודנטים הערבים עצמם שקידמו את רעיון הסמינריון
כשהביעו בהזדמנויות שונות את שאיפותיהם לקדם את תחום בריאות הנפש בחברתם.
המטרה המרכזית של הסמינריון  -להכשיר סטודנטים דוברי ערבית כאנשי מקצוע
בבריאות נפש קהילתית ,במסגרת לימודיהם לקראת התואר השני .ההכשרה נועדה שישמשו
הסטודנטים סוכנים לקידום שינוי בגישה חברתית כלפי מחלות נפש והטיפול בהן בחברה
הערבית.

אוכלוסיית היעד
המשתתפים בסמינר היו קבוצה של שמונה סטודנטים בערך בכל שנה מהחוג לבריאות הנפש
הקהילתית באוניברסיטת חיפה ,דוברי השפה הערבית וצעירים יחסית בגילם .בסה"כ השתתפו
בהרכבה וייצגה
בסמינר במהלך שלוש השנים  24סטודנטים .קבוצה זו לא הייתה אחידה ֶ
במידה רבה את הפסיפס התרבותי בתוך החברה הערבית בישראל .היו בה מוסלמים ,נוצרים
ודרוזים ,מהם או מהן הגיעו מהכפרים ,מהערים הערביות ומערים מעורבות .אי–האחידות
בלטה גם ברמת הדתיות של המשתתפים .מקצת המשתתפות הגיעו בלבוש מסורתי דתי
כולל כיסוי ראש ומקצתן בלבוש מערבי .חלק מהסטודנטים למדו בשנה השנייה ללימודיהם,
ומרביתם היו בשנתם הראשונה ללימודים .כמו כן ,מרבית הסטודנטים שלמדו בסמינריון
היו חסרי רקע וניסיון בתחום בריאות הנפש בכלל ,וביישום שיטות חדשניות בתחום הגישה
השיקומית וגישת ההחלמה ,בפרט .אחדים מהם היו אנשי סיעוד ועבודה סוציאלית ,ומרביתם
 בוגרים חדשים במדעי ההתנהגות ,ללא ניסיון בתחום בריאות הנפש או בפיתוח מיזמיםבקהילה.

מבנה התוכנית
הלימוד בסמינר על–פי התוכנית שילב לאורך כל הדרך לימוד עיוני ולימוד חווייתי–התנסותי,
והתחלק לשלושה שלבּים .בשלבים אלה רכש ויישם הלומד שלושה סוגי ידע:
הסוג הראשון  -יֶ דע כללי בנושא תפיסותיה ועמדותיה של החברה הערבית ביחס לחולי
נפשי ולדרכי התמודדותם של נפגעי הנפש ובני משפחותיהם בהקשר החברתי–תרבותי.
למשל ,הוכנה הרצאה שתיארה את ארבע תתי–התרבויות המרכיבות את האוכלוסייה הערבית
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בהקשר של התאמת שירותי שיקום :התרבות המוסלמית הדתית הן בכפר והן בעיר ,שמראה
מוכנות גדולה לקבל שירות מנותן שירות המכיר והמיישם ערכי דת ומסורת של האסלאם
ומשתמש במינוח שלה ובסמליה )לבוש למשל(; התרבות המוסלמית החילונית שמראה
יותר גמישות בנושא התאמת נותן השירות ,ומקום השירות הן מבחינה דתית והן מבחינה
מגדרית ,בעיקר בסביבה עירונית .לעומת זאת ,בסביבה כפרית תרבות זו היא יותר שמרנית,
ויש עדיין צורך להתחשב בהתאמות בעיקר ברמת המגדר ופחות ברמת מידת הדתיות של
נותן השירות; התרבות הנוצרית נחשבת לתת– תרבות שקרובה ביותר לתרבות החילונית
הישראלית הכללית ,והנגשת השירותים אליה דומה להנגשתם במגזר היהודי; והתרבות
הדרוזית המתחלקת לשתי תתי–תרבויות המתחלקות עפ"י המקום הגאוגרפי :יישובי הכפריים
בצפון הארץ ויישובי הדרוזים על הר הכרמל .יישובי הכפריים בצפון נחשבים כמסורתיים
ושמרניים ביותר ,ונדרשות בהם התאמות מבחינת נותן השירות ,המגדר ומקום השירות.
ההרצאה הדגישה את חשיבות הבנת המשמעויות של חלוקה זו בהקשר להספקה ולהנגשה
של שירותי השיקום ,והצורך בהספקת שירות רגיש תרבות.

הסוג השני  -יֶ דע שנוגע ישירות בנושאי המיזמים שבחרו הסטודנטים .למשל ,סטודנטית
בשנה הראשונה ללימודיה בחוג בחרה במיזם ,שבו היא מלווה שניים שמתמודדים עם
סכיזופרניה ,ושהם חיים בבדידות קשה ובחוסר תעסוקה ,ולא נכללו בשום מסגרת שיקומית
או טיפולית בעבר .הסטודנטית הייתה צריכה למפות את הידע הקיים הקשור למיזם שלה
בפרק זמן קצוב ובשפה הערבית ,כלהלן :ידע על אודות מחלת המתמודדים ,מאפייניה ודרכי
הטיפול בה; דרכים ליצירת קשר וביסוס יחסי אמון עם המתמודדים ועם בני משפחותיהם;
איך ניתן לשפר את איכות חייהם; איך ממשיכים "לחזר" אחרי מתמודד או אחרי משפחתו
כאשר אינם מראים שום רצון לשנות את מצבם; וכיצד מגייסים גורם ממשי במשפחה או
בקהילה ,כמו למשל איש דת ,כדי לסייע .יתר על כן ,היה צורך לעסוק בפרקטיקה של
הגישה השיקומית ובתפיסת ההחלמה בהקשר החברתי– תרבותי של המתמודד ומשפחתו,
וכן לאתר מקורות תמיכה ,שירותים ומשאבים מתאימים וחיוניים בקהילה שיכולים לספק
מענה לצורכי המתמודד.

ובעמדות אישיות של הלומדים ביחס לתופעת חולֵ י הנפש ודרכי הטיפול
ָ
שעסק גם בתפיסות
בה .הדיון התנהל באווירה פתוחה ,מקבלת ומכילה ,תוך מתן לגיטימיות לתחושות שעלו.
את המענה על השאלות נתנו לעיתים לומדים אחרים ,ולעיתים התעקשו הלומדים דווקא
לקבל תשובות ישירות מהמנחה .פעמים הוא בחר לענות על חלק מהשאלות באמצעות
הצגת סיפורים מניסיונו האישי על תהליך החלמת משתקמים .למשל ,כדי לענות על שאלות
כמו" :האם יש ריפוי למחלת נפש?" או "האם אדם שלקה במחלת נפש יכול לחזור לתפקוד
נורמלי?" ,סיפר המנחה לתלמידים על אישה בת  50שהסכימה ,אחרי יותר מחודשיים של
"חיזור" אחריה ,להשתחרר מהמחלקה הפסיכיאטרית ולעבור למגורים בהוסטל שיקומי .היא
הסכימה מאחר שהמחלקה הפסיכיאטרית הפכה להיות ביתה משאושפזה לראשונה לאחר
לידת בנה הבכור ,לפני למעלה משלושים שנה .אחרי תהליך שיקום שנמשך כשנה וחצי,
התגוררה האישה בדירה עצמאית עם שותפה בקהילה ועבדה במפעל שיקום בעיר מגוריה.
על כל סיפור כזה התקיים דיון בכיתה ,תוך ניסיון לברר תפיסות אישיות או לשאול שאלות
מעוררות מחשבה .לפרקים היה צורך להבהיר את ההגדרות של מונחים כמו "ריפוי" לעומת
"החלמה" ,ואיך מגדירים מהו תפקוד נורמלי.

הסוג השלישי  -יֶ דע שקשור לפיתוח מיזמים בכלל ,ובמסגרת הקהילה ,בפרט .חשוב לזכור
שלמרבית הלומדים בסמינריון לא היה רקע קודם בתחום ולא התנסו בפיתוח ובבנייה של
מיזמים מסוג זה .לפיכך נדרשה התייחסות רב–ממדית לפיתוח המיזם ,כלהלן :היכן יתבצע,
עבור מי הוא מיועד ,מה הם תנאי הסביבה המיידית ,שותפות ודיאלוג עם אוכלוסיית היעד
או עם שירותי קהילה הקשורים למיזם ,עקרונות וערכים בפיתוח מיזם בקהילה ,הנעת שינוי
בקהילה  -איך מממשים חזון ,עבודה שיטתית בתכנון ,בנייה ויישום של מיזם קהילתי,
קביעת ַמדדים להצלחתו ,והתמודדות עם סוגיות קוגניטיביות ורגשיות במהלך בנייתו.

כך נסללה בהדרגה הדרך לתחילת לימוד נושא בריאות הנפש בהקשר של החברה הערבית,
תוך התייחסות לסוגיות בעלות זיקה לתחום .לצורך כך תוכננו  6–7הרצאות בשפה הערבית
שירצו הסטודנטים בהכוונת המנחה שהוצג לפני הסטודנטים בכיתה .בהרצאות נכללו
הנושאים האלה :יחס החברה הערבית בישראל ,האסלאם ,הנצרות והמשפחה בחברה הערבית
לתופעת החולי הנפשי ודרכי הטיפול בו; התמודדות נפגעי הנפש בהקשר החברתי–תרבותי;
התמודדות נפגע הנפש בהקשר המשפחתי והתמודדות המשפחה איתו; הסטיגמה כלפי נפגעי
נפש וכלפי העוסקים בתחום בריאות הנפש בחברה הערבית; שירותי בריאות הנפש במגזר
הערבי המצוי ,לעומת הרצוי והצורך בהתאמת שירותים לתתי–התרבויות המרכיבות את
החברה הערבית בישראל .לא זו אף זו ,יוחדו שתי הרצאות בערבית שהרצה המנחה לשיטות
התערבות בבריאות הנפש ,כולל מודלים טיפוליים ,הגישה השיקומית ותפיסת ההחלמה,
לרבות לימוד השיטה ,העקרונות והערכים בפיתוח מיזמים קהילתיים כולל הנעת שינוי
בקהילה ונושאים אחרים הקשורים ישירות למיזמי הסטודנטים.
גם בשלב זה עלו לא מעט קשיים מאת הלומדיםֵ ,מהם טכניים כהתקנת תוכנת "חלונות"
למחשב האישי שלהם בערבית כדי שמקורות המידע בערבית יהיו נגישים להכנת ההרצאות
או מצגות ,או הבחנה ברשת בין מקורות מקצועיים למקורות חובבניים וכו' .היו גם קשיים
מהותיים שנגעו ללימוד ולהבנה של השפה והמונחים בתחום בריאות הנפש ,שהסטודנטים
לא הכירו ולא עשו בהם שימוש קודם .קשיים אחרים נגעו לארגון חומר ההרצאות בערבית
והדרכים להביאם בצורה מועילה לפני הכיתה.

שלב ראשון במהלך סמסטר א  -התחיל בעיבוד חששותיהם וספקנותם של הלומדים,
הקשורים ליכולת הלומדים להתמודד עם משימות הסמינריון ,עם רמת הידע וההכשרה שיש
להם בשלב זה בחייהם המקצועיים .בעניין תחושות ושאלות אלו התפתח בכיתה דיון פתוח

שלבי הלמידה בסמינריון

הלימוד בסמינריון בכלל ,ופיתוח העצמי המקצועי בפרט ,היו כרוכים בחיפוש אחרי מקורות
מידע ,ארגונו והצגתו לפני הכיתה ,והעשירו את הלומדים בגוף ידע מובהק וחיוני להמשך
הכשרתם .תהליך זה הביא לידי כך שלקראת סוף הסמסטר התחילו החששות והספקנות
בקרב הלומדים להתחלף בחוויה יותר חיובית ומצמיחה .חלק מהלומדים ציינו כי "הלימוד
העצמי של החומר הקשור להרצאות פתח תחושת אחריות ומחויבות"; "רכישת גוף הידע
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בתחום בריאות הנפש בכלל ,ובהקשר של החברה הערבית בפרט ,שימשו בסיס לשיפור
תחושות הביטחון והשליטה כדי לגשת לביצוע המיזמים"; "תרגול המפגשים עם מתמודדים
או עם משפחה באמצעות הדמיות )סימולציות( היה לימודי במיוחד וסיפק כלים רבים
ומיומנויות"; "הסיפורים שהבאת מניסיונך המקצועי היו משכנעים ,וכל סיפור היה שווה
הרצאה שלמה" .אחרים הוסיפו כי "הדיונים הפתוחים בכיתה והניסיון לברור ולעבד את
התפיסות ואת עמדותיהם האישיות ביחס לתופעת החולי הנפשי הובילו לשינוי בגישתם והפכו
אותה לחיובית ולאופטימית" .מרבית המשתתפים תיארו בשיחת המשוב ,בסוף הסמסטר כי
הלימודים בסמינריון הובילו אותם לתחושת "מסוגלות" .אחדים ממשתתפי הסמינריון כל
שנה התקשו לשנות את עמדותיהם ואת תפיסותיהם ,שככל הנראה נתפס השינוי כמאיים
על ערכי הדת ועל ערכיהם האישיים .למשל ,תלמידה שמאמינה כי מחלת נפש נובעת
ממעשה כישוף ומבטאת ריחוק וחולשה באמונה .היא התקשתה לקבל את העובדה שלחולי
הנפשי כמו לשאר מצבי החולי האחרים יש בסיס ביולוגי–גנטי ,ולכן היא המשיכה להאמין
כי ה"טיפול" בתופעה הוא בשיטות מסורתיות–דתיות ,ולא בשיטות המקובלות וטענה" :אני
רואה שהן לא מביאות תועלת".

השלב השני גם הוא התקיים במהלך סמסטר א  -לקראת סיום לימוד הנושאים העיוניים
וגם במהלכו התחילו הלומדים להציע רעיונות למיזמים שברצונם להפעיל בקהילה .תדיר
היו הלימוד העצמי של חומר ההרצאות והכנתו לקראת הצגתו לפני הכיתה הגירוי לבחירת
נושא המיזם על ידי הלומדים .לדוגמה ,שתי לומדות הציגו לפני הכיתה הרצאה שעסקה
בהתמודדות המשפחה הערבית עם מחלת הנפש והובילה אותן להקים קבוצת תמיכה
כּסאל ליד נָ ְצ ַרת ,כמיזם שבחרו
והעצמה לנשים הנשואות למתמודדים עם מחלת נפש בכפר ִא ַ
בו .במקרים אחרים הייתה בחירת נושא המיזם הקהילתי קשורה לניסיון ולרקע קודמים
של הלומד בתחום .למשל ,סטודנטית שלמדה חינוך מיוחד בחרה להפעיל קבוצה לשיפור
התקשורת הבין–אישית והיכולת להביע רגשות בקרב ילדים הסובלים מאוטיזם .בדוגמה
אחרת ,בחרה תלמידה במיזם שלה לתרגם את חוברת משרד הבריאות בנושא "סל שיקום"
מעברית לערבית .תרגום זה היה חיוני לפי ניסיונה בעבר מפני שהוא מנגיש יותר את שירותי
השיקום עבור מתמודדים ומקל את המלאכה על אנשי המקצוע מהמגזר .בשלב זה התחילו
גם התקשרויות עם גורמים ועם שירותים בקהילה הקשורים למיזמים והנחוצים לגיבושם.

ובעמדות האישיות בדבר הרעיון
ָ
אחרי כל רעיון שהעלו הלומדים התכנס דיון ודנו בתפיסות
שבסיס המיזם .הדיון כוון לגבש את הרעיון ולהביאו לתוכנית פעולה .הוא כלל לימוד הנושא
לעומק תוך הפניית הלומד למקורות ספרותיים; בירור מטרתו ותרומתו של המיזם; זיהוי
והכרה של המשאבים הדרושים לבנייתו ולביצועו ,כולל גוף הידע ,הכלים והמיומנויות
הדרושים לכך; זיהוי הגורמים בקהילה שעשויים לקדם מאמצים לביצוע המיזם ולתמוך בהם,
לעומת הגורמים שעלולים להציב מכשולים בדרך; מה הם הכלים הדרושים להתמודדות
המדדים להערכת תוצאות המיזם .מלבד הלימוד העיוני
מוצלחת עם המכשולים; ומה הם ַ
של נושא המיזם התנסו רבות הלומדים בתרגולם של מצבים אלה באמצעות הדמיות בכיתה,
תוך מאמץ לעבד את החוויה ולהפיק ממנה דרכי התמודדות חדשות .ההדמיות נועדו לאפשר
ללומדים לחוות את המצבים הקשורים ליישום תוכנית המיזם על כל שלביה .במהלך הדיון
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הודגש כי הליך הלמידה לאורך כל הדרך בתכנון ובביצוע של המיזם חשוב באותה מידה
כמו תוצאותיו.
בד–בבד לתהליך הלמידה העיוני של המיזם התרחשה למידה רגשית רפלקטיבית של
התמודדויות רגשיות שמופיעות בצד ההתמודדויות הקוגניטיביות ,ושהתבטאו בשאלות
שהועלו ,כגון איך פותחים בשיחה ראשונה עם אדם עם סכיזופרניה שכמעט שאינו מדבר,
ולא יצא מביתו זה שנים מספר; איך מגיבים על משפחה שמעלה אין סוף טענות נגד הזנחת
השירותים ליקיריהם הסובלים ממחלת נפש; וכיצד ניתן לעודד מתמודד שיסכים להגיע
למסגרת טיפולית בפעם הראשונה בחייו .שתי לומדות בסמינריון סיפרו כי עובדת סוציאלית
שביקשו ממנה עזרה בשיחת טלפון כדי שתקשר בינן לבין שתי משפחות של מתמודדות
עם מחלת נפש ,טענה לפניהן כי "המשימה גדולה עליהן" עוד לפני שהספיקה להכירן.
התמודדויות רגשיות מסוג זה עלו לאורך כל הדרך במפגשים עם המתמודדים ,עם בני
המשפחה או עם נותני השירות בקהילה .הלומדים או המנחה העלה אותן ,עובדו במהלך
הדיונים בכיתה ,תוך שימוש בתרגול המצבים שחוו הסטודנטים בשטח באמצעות הדמיות.
הדמיות אלו סייעו לא רק לרכוש ידע ומיומנויות מתאימים ,אלא בעיקר כדי להקנות
לסטודנטים תחושת מסוגלות ואמונה מחודשת בעצמם.
שני המפגשים האחרונים של הסמסטר יוחדו בחלקם למתן משוב רפלקטיבי על ידי הלומדים
על אודות התהליך האישי שכל אחד מהם עבר ,ובחלקם יוחדו להכנות אחרונות )רגשיות,
מעשיות ומנטליות( לקראת הקפיצה הנחשונית שלעיתים התחילה במהלך חופשת הסמסטר.
הסטודנטים סיימו את סמסטר א עם הגשת תוכנית כתובה למיזם המוצע ,ובה :רעיון למיזם,
רציונל ,אוכלוסיית יעד ,פיתוח ,תכנון ,משאבים דרושים ,תוכנית ביצוע וקביעת ַמדדים
להערכת המיזם.
השלב השלישי  -הוא השלב ,שבו התחילו לומדי הסמינריון ליישם את הידע שנרכש באמצעות
ביצוע מיזמיהם האישיים כפי שתכננו ,ובו הייתה תפנית ממשית עבור הלומדים .הלומדים
ציינו כי "המעבר משלב התאוריה לשלב העשייה האמיתית מאוד מספק"; "מתחילים לחוש
כאנשי מקצוע בבריאות הנפש ,עם תפיסה ברורה ומגובשת ,המבוססת על גוף ידע ומצוידים
בשיטות ,בכלים ובמיומנויות המספקות תחושת שליטה ,גם אם הדרך עדיין ארוכה" .תפנית
זו עדיין לוותה בחששות ובחרדה בקרב הלומדים למרות כל ההכנות שנעשו עד כה .בשלב
זה חש גם מנחה הסמינריון חרדה מסוימת בעיקר לקראת "מעוף הגוזלים מן הקן".
בחלק זה של ההכשרה נדרש ללומדים ליווי שיספק להם תמיכה והדרכה בכל עת שמתעורר
בה צורך .תהליך זה הוא רצוף בקשיים ובמכשולים בשל תפיסותיהם ,עמדותיהם ויחס
החברה ,המשפחה ואף נותני השירות בקהילה כלפי חולה הנפש והסטיגמה שאופפת אותו.
לצורך זה נערכו חלק ממפגשי הלימוד בקהילה עצמה ,לעיתים בשירות שבו מתבצע המיזם.
לתקשר
פעמים ליווה המנחה את המתמודד לביקור בית שהמתמודד חשש ממנו; או התקשה ַ
בצורה מילולית; או למפגש עם עובדת משירות הרווחה שניסתה שלא לקיימו מאחר שהיא
"חוששת להיות מעורבת בנושא בריאות הנפש שהוא מפחיד ולא מוכּר לה" ,אף שהתבקשה
רק לגשר בין הלומד בסמינריון לבין כמה משפחות של מתמודדים באזור שבאחריותה.
451

במקרים אחרים היה מפגש עם בני משפחה של מתמודד שלא יצא מפּתח ביתו ,והמשפחה
מתנגדת לכל תהליך שיקומי בטענה "שמצבו יורע" .חלק אחר של מפגשי הלימוד התקיים
בכיתה ,כאשר חלק מכל מפגש יוחד כדי לקבל עדכונים על התקדמות יישום המיזמים ועל
מתן משוב של המנחה .חלק אחר יוחד לבירור ,עיבוד החוויה הלימודית בשדה היישומי
ולמתן מענה לקשיים העולים בקרב הלומדים מול מתמודדים ,בני המשפחה נותני השירותים
או גורמים אחרים בקהילה .התמודדויות אלו שהיו כרוכות בלמידה רגשית רפלקטיבית סייעו
בביסוס ה"אני מאמין" המקצועי של הסטודנטים וחיזקו את תהליך הכשרתם ,התפתחותם
ועיצובם כאנשי מקצוע וגם כבני אדם .העצמת נותני השירות הייתה תנאי הכרחי להעצמת
מקבלי השירות וגורמים נוספים בעלי השפעה בקהילה.

תהליך זה ניכר בעבודת סיכום סמינריונית למיזם שתוכנן ויושם ,והיא כללה מבוא  -תיאור
הרעיון למיזם )מקורי ,חדשני ,עונה על צורך אמיתי וכו'( ,רקע למיזם ,אוכלוסיית היעד
ורציונל למיזם על בסיס נתונים אובייקטיביים או ִספרות מקצועית ,מיפוי הידע הקיים
העוסק ברעיון המיזם ,תיאור שלבי הבנייה והתכנון ,קביעת ַמדדים להערכת המיזם ,שותפות
ודיאלוג עם אוכלוסיית היעד או עם שירותים בקהילה הקשורים למיזם ,התמודדות ודרכי
פעולה כדי להתגבר על קשיים שעלולים להתעורר במהלך הבנייה ,תכנון וביצוע ,הפעלת
המיזם או המאמצים להפעלתו בשטח .העבודה כללה תיאור הצעדים שלב אחרי שלב וסיכום
התהליך שהתחלק לסיכום עובדתי ולסיכום אישי רפלקטיבי שכלל מסקנות ותובנות אישיות
מכל התהליך כולו.

תיאור נבחר של מיזמי הסטודנטים

במהלך שלוש השנים שבהן התקיים הסמינריון הוכנו ויושמו  13מיזמים קהילתיים .מטרתם
הייתה לתת מענה לצורכי יחידים או קבוצות בעלי צרכים בתחום בריאות הנפש במסגרת
הקהילה ולמנוע מצוקות נפש עתידיות .נביא להלן תיאור נבחר של  6מיזמים של הלומדים
בסמינריון.

 .1מיזם הכנת מילון מונחים בתחום בריאות הנפש בשפה הערבית

הרציונל מאחורי הרעיון המקורי להעביר את הסמינר" :יוזמות בקידום בריאות הנפש במגזר
הערבי" בערבית היה עובדת חוסר המונחים בערבית בתחום בריאות הנפש ,החיוניים לנהל
תקשורת נכונה ומובנת בין נותני השירות לבין מקבליו .הדבר נובע מכך שמרבית אנשי
המקצוע הערבים )אם לא כולם( ,העוסקים במלאכת הטיפול והשיקום בבריאות הנפש -
הספרות המקצועית בתחום שהם חשופים
קיבלו את הכשרתם לא בשפת אימם ,וכן מרבית ִ
אליו אינה בערבית .מצב זה הקשה רבות על נותני השירות את תהליכי פעולת הגומלין
)אינטראקצייה( ועל מקבליו .לעיתים התנהלה פעולת הגומלין בין השניים חצייה בערבית
וחצייה בעברית ובלבלה את שני הצדדים .עובדה זו מקשה על הצדדים לשוחח שיח משותף,
שלעיתים גרר מבוכה רבה בקרב אנשי מקצוע.

כדי שמתמודדים או בני משפחותיהם יקבלו את השירות ,שאמור לקדם את בריאותם
הנפשית מנותני שירות דוברי שפתם ,ויְ יַ חסו אותן משמעויות לשיח ביניהם ,היה צורך
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להציע לסטודנטים הלומדים בסמינר פתרון יעיל ומהיר .פתרון זה היה נחוץ גם למנחה
הסמינר שאף הוא ,בהיותו דובר ערבית ,קיבל את הכשרתו בתחום שלא בשפת אימו ובילה
יותר מ– 30שנות עשייה טיפולית–שיקומית במסגרות בריאות הנפש בעברית ,ובעיקר במגזר
היהודי .הצורך לעבור לתקשורת בערבית הצריך ליצור ולגבש "חוויית עצמי" חדשה ושונה
שתחליף "חוויית עצמי" שהתבססה שנים רבות על התקשורת בעברית בהקשר תרבותי–
יהודי ברובו .תחושה דומה הביע אחד המשתתפים" :הגעתי להרצאות בנושאים מקצועיים
ובמונחים שלא הכרתי קודם ,ובפעם הראשונה היה צורך לבטא אותם בשפה שהיא שפת
האם ,וזו הייתה עבורי חוויה שונה ואף מוזרה במידת מה" .כפתרון לסוגיה של האחדת השפה
ולאחר דיונים מספר בקבוצה העלתה אחת הסטודנטיות רעיון לבנות מילון מונחים של עולם
הטיפול ,השיקום והפסיכיאטרייה בבריאות הנפש בערבית.
התגבשה תוכנית פעולה שבה ,בתחילת כל מפגש בסמינר יוחדו כ– 10דקות לבניית מילון
המונחים ,ובהן כל משתתף הביא הצעה שבה תרגם לערבית  10מונחים לפחות מתחום
בריאות הנפש .לאחר דיון משותף בכיתה התקבל ניסוח מוסכם ,שאחת הסטודנטיות תנהל
את בניית המילון .כך למדו את המונחים לאורך כל הסמינר גם הסטודנטים וגם המרצה ובנו
כך מילון חדש; קראו ספרות מקצועית בערבית; והכינו נושאים עיוניים מתאימים והציגו
אותם לפני הכיתה בערבית גם המרצה וגם הסטודנטים.
למילון המונחים ארבעה פרקים :פרק ראשון  -מונחים הקשורים למחלות נפש ,הפרעות
ותסמינים )סימפטומים( של מחלות; פרק שני  -מונחים הקשורים לתיאוריות התפתחותיות
של בריאות וחולי בפסיכולוגיה; פרק שלישי  -מונחים מתחום הטיפול הנפשי  -פסיכותרפיה;
פרק רביעי  -מונחים מתחום בריאות הנפש כולל הגישה השיקומית ותפיסת ההחלמה.
הייחודיות בבניית המילון –
א .מילון המונחים המתורגמים הוא תוצר ייחודי שלא היה קודם למרות נחיצותו ,במיוחד
לצורך הכשרתם המתאימה והמועילה של אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש ,העתידים
לעבוד עם אוכלוסייה דוברת הערבית.
ב .תהליך בניית המילון וגם התוצאה הסופית יצרו פתרון אמיתי ומיידי לקשיי הסטודנטים
חסרי הניסיון והידע בתחום בריאות הנפש ,שאמורים לקדם מיזמים בבריאות נפש
קהילתית .למידת המונחים והכרתם יצרה שפה משותפת ומובנת לכול ושיפרה את
תחושת הביטחון בקרב הסטודנטים בתהליך תכנון וביצוע של המיזמים בקהילה.
ג .הסטודנטים דיווחו על שביעות רצון גבוהה בקרב מקבלי השירות )מתמודדים
ומשפחותיהם( על "שסוף סוף מדברים איתם בשפה שהם מבינים" ,וכי "התקשורת
ביניהם )נותני השירות ומקבליו( מתנהלת בשפה אחת" עם משמעות אחידה ומובנת
למונחים .זה בפני עצמו הקל מאוד את העבודה וקיצר במידת מה את התהליכים שבהם
היו צריכים בני השיח להסביר פעמים הרבה למה הם מתכוונים כשהם מדברים בשתי
שפות שונות.
ד .הפצת מילון זה עשויה להקל על נותני השירות הערבים בקהילה את מלאכתם ולהבטיח
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מתן שירות איכותי ומכבד לאוכלוסייה הערבית בישראל.

שהד ליד נָ ְצ ַרת  -מטרת המיזם
 .2מיזם שיקומי לשני מתמודדים עם סכיזופרניה בכפר ַמ ַ
הייתה ללוות שני מתמודדים עם סכיזופרניה ששהו עד לאותו זמן בביתם יותר מעשור,
ללא כל טיפול רפואי או השתייכות למסגרת שיקומית .אחד המתמודדים היה במצב נפשי
רעוע ,והיה צורך בשלב ראשון לשכנעו להגיע למסגרת טיפולית כדי לאזן את מצבו .מטרה
זו הושגה אחרי שהסטודנטית גייסה איש דת מהכפר שהייתה לו השפעה עליו ,והוא הצליח
לשכנעו כי מצבו מחייב טיפול רפואי ,ולא טיפול מסורתי ,דבר שהביא את המתמודד להסכים
להתאשפז .לאחר כשבועיים שוחרר מתמודד זה מהאשפוז כשהוא במצב נפשי יציב .כמו כן
הצליחה הסטודנטית להפגיש את שני המתמודדים לכמה פגישות .בעבודה משותפת עם
משפחותיהן סודרה מסגרת למעקב אחרי מצבם במרפאה לבריאות הנפש הקרובה למקום
מגוריהם .למעלה מזה ,החלה הסטודנטית לעבוד איתם על מיצוי זכויותיהם בביטוח לאומי
ובסל השיקום ,ונבנתה עם כל מתמודד תוכנית שיקום פרטנית .במיזם עבדה הסטודנטית
עם המתמודדים כדי להשיג את יעדי התוכניות שנבנו ושהושגו בחלקן .המשך העבודה עם
המתמודדים הועבר לעובדת הסוציאלית בלשכת הרווחה.

כּסאל ליד נָ ְצ ַרת  -המיזם כלל מאמץ
 .3מיזם להעצמת נשים נשואות למתמודדים בכפר ִא ַ
לאתר נשים הנשואות למתמודדים עם חולי נפשי בסיועה של לשכת הרווחה המקומית בכפר.
עובדות סוציאליות המטפלות במשפחות יצרו קשר עם כל אישה וביקשו את הסכמתה
להיוועד עם הסטודנטיות .לאחר שהסכימה נערכו מפגשים פרטניים עם כל אישה בביתה
במטרה להכיר וללמוד את צורכי הנשים .בהתאם לתכנים שעלו במפגשים הפרטניים נבנו
 13מפגשים קבוצתיים עבור אותן נשים שאותרו ,והן התקיימו אחת לשבוע .לקבוצה הגיעו
 11נשים מתוך ה– 13שרואיינו) .שתיים התנצלו שלא יכלו להגיע(.

במהלך המפגשים ובאופן מהיר יחסית ,נוצרה קבוצת תמיכה שהפכה להיות ממשית עבור
הנשים גם מחוץ למפגשים .התכנים עסקו בעיקר בהתמודדויות מסוימות של הנשים עם
הסוגיות שעלו במפגשים הפרטניים בשלב ההכנה .התמודדויות אלו הושפעו מתפקידיהן
כנשים בצל מחלת הבעל ומהשלכותיה על חייהן ועל חיי הילדים במשפחה .מן הנושאים
שעסקה בהם הקבוצה היו אלה :קשיי תקשורת בין הנשים וילדיהן לבין הבעל המתמודד
ודרכים לשפרה; התמודדות עם ילד מתבגר במשפחה; התמודדות עם סטיגמה חברתית;
מיצוי זכויות המתמודד; אפשרויות שיקום במסגרת סל שיקום .חשוב להדגיש את נכונות
ראש המועצה המקומית לסייע לסטודנטיות לקיים את המפגשים בחדר הישיבות של המועצה
המקומית.

 .4מיזם לגיוס מתמודדים למועדון החברתי–תעסוקתי בשפרעם  -שתי סטודנטיות הצטרפו
למועדון החברתי–תעסוקתי "יסמין" בשפרעם כדי לשלב במועדון מתמודדים החיים בקהילה
ללא כל תעסוקה ומתוך בדידות קשה .בשיתוף הלשכה לשירותים חברתיים והעובדת
הסוציאלית של המועדון הצליחו הסטודנטיות לאתר שמונה משפחות שלהן בן משפחה
שמתמודד עם מחלת נפש )כל אחת עבדה עם ארבע משפחות( .מרבית הזמן התנהל המיזם
בביקורי בית ,ובהם ניסו הסטודנטיות ללמוד על חיי המשפחה ,להכיר את המתמודד וליצור
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קשר איתו ולהניעו להצטרף למועדון .כל אחת מהן הצליחה לגייס למועדון שני מועמדים.
נוסף על כך ,נמשכה העבודה עם עוד ארבעה מתמודדים שלא הסכימו להגיע למועדון מחמת
הסטיגמה ועם משפחותיהם בביקורי בית כדי למצות את זכויותיהם בביטוח הלאומי ובמשרד
השיכון ולהגיש בקשה לסל שיקום.
 .5מיזם שיקומי עבור שתי מתמודדות עם סכיזופרניה בכפר נין ליד עפולה  -סטודנטית
ליוותה שתי מתמודדות עם סכיזופרניה בקהילה שהכירה בסיוע שירותי הרווחה בכפר .מטרת
הליווי הייתה לסייע למתמודדות להשתלב מבחינה חברתית ולהקל עליהן את חיי הבדידות
שנוצרו בשל הסטיגמה החברתית .כמו כן ,הסטודנטית סייעה לשתי המתמודדות למצות את
זכויותיהן בביטוח לאומי ובסל השיקום .היא הצליחה להוציא את שתי המתמודדות מביתן
ולקיים מפגשים בינן לבין בנות המשפחה המורחבת .כן עלה בידה להביא את המתמודדות
להגיע לשירותי הקהילה ,שלהן היו זקוקות במסגרת הכפר ,כמו קופת חולים .כן הוגשה
בקשה לסל השיקום לאחת המתמודדות כדי שתקבל שירותי חונכות במסגרת סל השיקום.
 .6מיזם להעלאת מודעות לנושאי בריאות נפש בקרב תלמידי כיתות י' בבית ספר ערבי
בחיפה  -המיזם עסק בהעלאת מודעות בקרב תלמידי כיתות י' בבית ספר ) 73תלמידים
במספר( לנושאי בריאות הנפש .שני סטודנטים נועדו שמונה פעמים עם התלמידים ועסקו
בין היתר בנושאים אלה :סטיגמה ,סמים ובריאות נפש ,טיפול במחלות נפש ,לחץ פסיכולוגי
ונידוי חברתי בקרב תלמידים והשלכותיהם על מצבם הנפשי .יתר על כן ,הועבר לתלמידים
שאלון סטיגמה חברתית לפי תחילת המפגשים ובתום המפגשים כדי להעריך שינוי ברמת
הסטיגמה בקרבם ביחס למחלות נפש ובטיפול בהן .חשוב לציין כי בעקבות המפגשים ניגשו
שלושה תלמידים לסטודנטים וביקשו לשתפם במצוקותיהם הרגשיות ,ובהסכמתם הופנו
לגורמי הטיפול במסגרת ביה"ס .תוצאות סקר הסטיגמה הראו כי חל שינוי מובהק ברמת
הסטיגמה החברתית בקרב התלמידים ביחס למחלות נפש והטיפול בהן בין שתי המדידות:
לפני המפגשים ואחריהם .תגובות המורים והמנַ הל למיזם היו מחמיאות מאוד.

לסיכום שלוש השנים של קיום הסמינריון
בשלוש השנים של קיום הקורס למדו בו  24סטודנטים ,ואלה הכינו ויישמו  13מיזמים
קהילתיים .חשוב להדגיש כי הסמינר הוא עדיין ראשוני במתכונתו הנוכחית אף שזו השנה
השלישית לקיומו ,ולפיכך עדיין נדרשת במסגרתו השקעת מאמצים גדולים ורבים כדי ללמד
את נושא בריאות הנפש בחברה הערבית בישראל לסטודנטים חסרי ניסיון ורקע בתחום.
עם זאת ,ניכרת בקרב הסטודנטים מוטיבציה רבה להשתלב בסמינריון ,ושביעות רצון
רבה מעשייתם בקהילה .הם מציינים את תרומתה של הלמידה לתהליך הכשרתם כאנשי
מקצוע בבריאות הנפש ולהעשרתם בידע ובניסיון בתחום .הם מציינים במיוחד את התרומה
של "יישום התאוריות בבריאות הנפש" הלכה למעשה באמצעות מיזמי הקהילה )"אחרי
יישום המיזמים הקהילתיים אנו מרגישים שהתחלנו להיות אנשי מקצוע"( .בו–זמנית ציינו
הסטודנטים את צרכיה המרובים של האוכלוסייה שלא מקבלת מענה מקצועי ואת התפיסות
התרבותיות שמעכבות קבלת שירות.
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אחד החששות הגדולים שליוו את תחילת הלמידה בסמינריון היה שמרבית הסטודנטים
בסמינר היו חסרי רקע ,ידע וניסיון בתחום בריאות הנפש ,בהיותם סטודנטים בשנתם הראשונה
ללימודיהם .חששות אלו התפוגגו במהרה משום שהסטודנטים משנה ראשונה הצליחו
לרכוש במהירות תפיסות חדשות ,ידע ומיומנויות הדרושים להשגת מטרות הסמינריון .הם
ציינו שהצלחתם באה בזכות הפיכתם ללומדים פעילים )הכנת ההרצאות מטעמם והצגתן
בכיתה( ,התמיכה והליווי הצמודים שהם מקבלים ובזכות שיטת ההוראה המדגישה תרגול
באמצעות הדמיות לנושאים הנוגעים למיזמים .חשוב להדגיש כי ביסוד הלמידה הפעילה
והתרגול בכיתה עמד צורך עז של הלומדים בסמינריון בהתמקצעות.

מהשנה הראשונה של קיום הסמינריון הערימו חלק מהשירותים הקיימים בקהילה )רווחה,
בריאות ,חינוך ושלטון מקומי( קשיים רבים על כניסת הסטודנטים לצורך מתן שירות בתחום
בריאות הנפש.

חלק מהשירותים טענו שהם עמוסים בבעיות אחרות ,ונושא בריאות הנפש אינו שייך ֲאליהם;
אחרים טענו שלא קיבלו הכשרה לעסוק בנושא בריאות הנפש; היו גם שהטילו ספק ביכולת
הסטודנטים לתת שירות מקצועי .בשנתיים שלאחר מכן השתפר נושא השירותים בקהילה,
וכשפנו ֲאליהם הביעו נכונות לשתף פעולה והערימו פחות קשיים על הסטודנטים כפי שהיה
בשנה הראשונה .יתרה מזאת ,השמועה עשתה לה כנפיים ,ופנו אלינו שירותים קהילתיים
כדי לשלב בעתיד סטודנטים שלנו במיזמי קהילה בעירם.

תרומתה הפוטנציאלית של האקדמיה בקידום ידע והתנסות מעשית המובילות לשינוי חברתי

הסמינריון "יוזמות לקידום בריאות הנפש במגזר הערבי" ,שהובא במאמר זה ֶאפשר שישמש
דוגמה לקורס אוניברסיטאי ,המועבר בשפה הערבית .הסמינריון יועד להכשיר אנשי מקצוע
לעמדות ולערכים הנוגעים לסוגיות בריאות
ָ
וליזום התחלת מסע של שינוי ביחס לתפיסות,
הנפש בחברה הערבית בישראל .לימוד הסוגיות הקשורות לבריאות הנפש בהקשר של החברה
הערבית ,השגת שליטה במונחי השפה הערבית הקשורים לתחום ,תכנון וביצוע מיזמים
קהילתיים בבריאות הנפש בחברה הערבית תוך קבלת הדרכה ,רכישת ידע ,כלים ומיומנויות
 סביר ביותר שהם עשויים לקדם שינוי חברתי ביחס לחולֵ י הנפש ולדרכי הטיפול בהםבחברתם הערבית.

הספרות שדנה בנחיצות שירותי בריאות הנפש ובאופן שיש להנגישם ליחידים מבני התרבות
ִ
הערבית מועטה ביותר אף שידוע ששיעור גבוה של בעיות הקשורות בבריאות הנפש אינו
מקבל מענה הולם ) .(Abdel–Satar, 2006לטענת עבד–אלסתאר ,שירותי בריאות הנפש
המערביים אינם מותאמים לתרבות החברה הערבית ,שאינה קבוצה תרבותית אחידה .בחברה
שבה אלמנטים כה מורכבים ,כמו החברה הערבית בישראל ,יש להבין את המרקם התרבותי
המיוחד ,ולפיו לבנות צעדי התערבות מתאימים ומיוחדים שעשויים להעלות את שביעות
הרצון מתוכנית ההתערבות ) .(Steffan et al., 2011המסגרת האקדמית נראית מתאימה
ביותר כדי לתכנן ולבצע פעולות מורכבות כאלו.

נוסף על כך ,יש מורכבות רבה שנובעת מכך שפעילויות אלו מבוצעות בקרב קבוצת מיעוט
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שנלחמת בו–זמנית על פיתוח ועל שימור של זהותה ,על חוסנה ועל מאפייניה הייחודיים
כקבוצה ) .(Al–Krenawi & Kimberley, 2014; Gunnestad, 2006לכן התערבויות
מסוג זה ,שמשפיעות על תפיסות ועל גישות מסורתיות ,עלולות להיתפס כאיום על זהות
הקבוצה .חברים באוכלוסייה הערבית עלולים להתייחס למעשה ,שבו מאמצים ערכי הרוב
המערבי על חשבון ערכי המסורת שלהם ,כמעשה המייצג פעולת דיכוי );Pyke, 2000
 .(Tlanusta & Garrett, 1999בשל סיבות אלו היה צורך חיוני שתלמידי הסמינר יעבדו את
ִרגשותיהם ואת עמדותיהם ביחס לתהליך הכשרתם כסוכני שינוי באמצעות דיונים פיתוחים
ומתמשכים בכיתה ,וכדי שכל אחד מהם יגבש את ה"אני מאמין שלו" ויעבור תהליך של
העצמה באמצעות תהליך הלמידה .רק לאחר עיבוד וגיבוש תפיסתי ורגשי היו התלמידים
מסוגלים להעניק למקבלי השירות התערבויות מעצימות.
מסגרת הלימודים האקדמיים מספקת ללומדים סביבת למידה עשירה ,בטוחה ומגרה ליכולות
האינטלקטואליות והרגשיות שלהם ,ויש בה כדי לייעל את תהליך התפתחותם וצמיחתם
כאנשי מקצוע חדשים המספקים התערבויות קהילתיות רגישות תרבותית בבריאות הנפש,
תוך הכרה אקדמית בתהליך הכשרתם ) .(Price–Dennis & Souto–Manning, 2011ואכן
סמינריון זה ,שכלל מיזם של שינוי חברתי ,הראה שסביבה אקדמית מומלצת מאוד לחיזוק
צמיחתו של הסוכן לשינוי חברתי הן כאיש מקצוע והן כאדם.
חשוב לציין שכדי להכשיר סטודנטים לתפקידם כסוכני שינוי בקהילה הערבית ,יש להשקיע
מאמץ להתייחס לתפיסות ולמודלים שקיימים בתחום בריאות הנפש לא כ"פרות קדושות" אלא
תוך ניסיון לחולל בהן התאמות נדרשות .התאמות אלו יתחשבו ברגישויות התרבותיות של
כל תת–תרבות בחברה הערבית כדי שיתקבלו ויהפכו לישימים ולנגישים .הבנת המשמעויות
של חלוקה זו בהקשר של הספקת שירותי שיקום ,תוך ביצוע התאמות במודלים הקיימים
 עשויה להיות "מורה נבוכים" בניסיון להציע התערבויות רגישות תרבותית ,שישלבו אתהערכים ואת הנורמות של כל תת–תרבות .לפיכך ,השירות שמוצע צריך להיות רגיש תרבות,
במובן שבו נותן השירות משקיע מאמצים להתאמת הגישות והמודלים שפותחו בבריאות
הנפש בעולם המערבי לתרבותו של מקבל השירות בחברה הערבית ,תוך שימוש בפעולת
גומלין )אינטראקצייה( המנוהלת בשפה אחת שמונחיה מקבלים משמעות אחידה בקרב
נותני השירות ומקבליו .כל אלו עשויים להעלות את צריכת שירותי בריאות הנפש בקרב
האוכלוסייה הערבית ,הידועה כנמוכה.
נראה כי תהליך הכשרת הלומדים בסמינריון שנמשך שנת לימודים שלמה יכול בהחלט
לתרום לחיזוק שתי זהויות בקרב הלומדים :זהותם כערבים החיים בתוך רוב יהודי ,וזהותם
כאנשי מקצוע בבריאות הנפש .שתי הזהויות ,שמבוססות על תחושת שייכות חזקה לקהילה
החולקת ערכים ואמונות עם אחרים באותה קהילה ,יכולות לקבל העצמה תוך כדי עיסוק
הסטודנטים בתכנון ובביצוע מיזמים לקידום בריאות הנפש בחברה הערבית שכולל עבורם
איחוד של שתי זהויות אלו.
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בפרק זה תיארנו מיזם שייעודו הכשרת אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש ,שישמשו סוכני
שינוי לצורך קידומו בחברה הערבית בישראל .חברה זו עדיין אינה מגלה די פתיחות לגבי
נושאי בריאות הנפש ואינה מפיקה תועלת מהתפיסות חדשניות בתחום שגלומה בהן יכולת
)פוטנציאל( רבה לשיפור ולשינוי מצבם של הסובלים ממחלות נפש קשות .את המיזם יזם
ומיישם החוג לבריאות הנפש הקהילתית באוניברסיטת חיפה ,כסמינריון שנתי המיועד
לסטודנטים הערבים הלומדים בחוג .הסמינריון מועבר בערבית כדי להכשירם להעניק
התערבויות רגישות תרבות המנסות להתאים את המודלים ואת השיטות החדשניות בתחום
לערכים ולנורמות הקיימים בחברה הערבית על כל מרכיביה.

תהליך הכשרת הלומדים בסמינריון נעשה באמצעות תכנון ,בנייה ויישום של מיזם קהילתי
המיועד לתת מענה ליחידים או לקבוצות בעלי צרכים בתחום בריאות הנפש או לקדם מניעה
של מצוקות נפש .תהליך זה הוא מורכב ודורש נוסף על ההתמודדות האקדמית הקשורה
ללימוד הנושאים העיוניים ,המודלים ,השיטות ומיומנויות ,גם התמודדויות רגשיות.
התמודדויות אלו עולות בעקבות תגובות הסטודנטים לשינויים שחלו בתפיסותיהם העצמיות,
בערכיהם ובעמדותיהם במהלך הדיונים והתרגולים בכיתה ובניסיונם ליישם התערבויות
רגישות תרבות במפגשיהם עם מתמודדים ועם בני משפחתם או עם גורמים מעורבים ועם
נותני שירות בקהילה .תהליך זה של הכשרה מסייע בביסוס ה"אני מאמין" המקצועי בקרב
הלומדים ותורם לתהליך התפתחותם ועיצובם גם כאנשי מקצוע וגם כבני אדם .תהליך זה
מלווה בהדרכה ובמתן משוב רצוף מאיש מקצוע מנוסה בתחום כדי להביא לידי העצמת
הלומדים כסוכנים עתידיים לשינוי בחברתם ביחס לנושא בריאות הנפש.

ועמדות מערביים בנושאי בריאות הנפש
נוכח הקשיים הגדולים בחברה הערבית לקבל ערכים ָ
בשל זיקתו של הנושא לערכי הדת ,החברה והתרבות ,נדרש המשך קיומה של תוכנית זו.
התוכנית שואפת ליצור ָק ֶדר של אנשי מקצוע מהמגזר הערבי ,המסוגלים בהכשרתם הייחודית
ורגישת התרבות לחולל שינוי ממשי ובר–קיימה בעמדותיה וביחסה של החברה הערבית
כלפי תופעת החולי הנפשי ודרכי הטיפול בה .הגדלת מספר בוגרי הסמינריון בכל שנה על
ידי גיוס מועמדים נוספים לתלמידי החוג לבריאות הנפש עשוי לסייע בקידום מטרותיה של
התוכנית .לומדים בתוכניות לתואר שני של מקצועות טיפוליים אחרים באוניברסיטה ,כמו
עבודה סוציאלית ,סיעוד וריפוי בעיסוק יכולים להיות מועמדים בכוח לסמינריון.

נוכח נגישותם הדלה של השירותים בבריאות הנפש ,שאינם מותאמים תרבותית לצרכנים
הערבים בישראל ,נראה שיש צורך רב לגייס ארגוני קהילה ,מנהיגים חברתיים ומנהיגים
דתיים שיַ ראו נכונות לעבוד עם אנשי המקצוע בבריאות הנפש כדי להגדיל את השימוש
בשירותי בריאות נפש מותאמים תרבותית .המנהיגים יפעלו לשלב צרכנים בקהילותיהם.
מדיניות זו צריכים ליישמה אנשי מקצוע ערבים ובשפה הערבית ,הפועלים בגישות רגישות
תרבות ,כשהם מתמודדים שוב ושוב עם הבעיות ועם המכשולים המסוימים שניצבים בפניהם
כל פעם מחדש ,ומלוּוים באנשי מקצוע ערבים מנוסים שמסוגלים להעצימם כסוכני שינוי
חברתי וכמנהיגי הקהילה.

חשוב לנו להבהיר שבצד התהליך הממשי שעברו הסטודנטים בשנים שבהן נלמד סמינר
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זה ,עבר גם מרצה הסמינר ,שהוא כאמור הכותב הראשון בפרק זה ,תהליך ממשי לא פחות.
המרצה מתאר שהיענותו לאתגר של בנייה וביצוע של סמינריון שיועבר בערבית לוותה
אצלו בהתלבטות ובחששות רבים .הסיבות לכך ,בין היתר ,האכזבה מניסיונות דומים שלא
צלחו בעבר לקדם את נושא בריאות הנפש במגזר הערבי; היעדר ניסיון בהוראת נושא
בריאות הנפש בשפה הערבית ,ואי–הכרת המינוח של התחום לאחר יותר מ– 30שנות עשייה
טיפולית–שיקומית בבריאות הנפש בשפה העברית ,ובעיקר במגזר היהודי .נראה שהחוויה
החדשה של לימוד נושא בריאות הנפש בשפה הערבית בפעם הראשונה יצרה אצלו "חוויית
עצמי" ,חדשה וזרה במידת מה .חוויה זו הייתה מלווה בתחושות מעורבות של קושי בלימוד
המונחים של התחום והכרת משמעויותיהם בשפה הערבית ,אך גם הנאה וסיפוק מלימוד
"השפה החדשה".
המרצה תיאר שתהליך הכשרת הלומדים בסמינריון היה גם עבורו מסע חדש ,מלמד ומצמיח.
הוא למד עם הסטודנטים את המינוח בתחום בריאות הנפש; כיצד לחשוב ולנהוג בדרכים לא
שגרתיות כדי להתמודד עם קשיים ועם מכשולים שהחברה והגורמים המעורבים בה מציבים
בפני הניסיונות לקדם תוכניות התערבות בבריאות הנפש ,בשיתוף פעולה עם מתמודדים
ועם בני משפחותיהם; ואיך ליישם התאמות במודלים הקיימים בתחום לערכים ולנורמות
התרבותיות המקובלים בחברה הערבית; כיצד חוסר ניסיון וידע בתחום בקרב הלומדים
יתרון ולא חיסרון ,כפי שסבר בתחילה ,מפני שהוא מאפשר לעצב תפיסות
בסמינריון הוא ְ
רצויות בקרב הלומדים ,מבלי "לבזבז" כוחות בשינוי תפיסות שמקורן בניסיון קודם.
הדרך עדיין ארוכה והמשימה עדיין מורכבת וסבוכה ,אך עד כה תוצרי תהליך ההכשרה ,כפי
שתוארו באמצעות המיזמים ,הם בסיס איתן לתקווה שהשינוי הוא אפשרי.
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אודי מרילי

התממשות סיפורו
של בית המדרש השיקומי

הרקע לתוכנית ומשמעה לציבור הלומדים

מעלות  -בית מדרש ייחודי לאוכלוסיית בריאות הנפש המתמודדת עם מחלת נפש ,תוך כדי
תהליך מורכב של שיקום והחלמה וחזרה לקהילה ולחיים נורמטיביים .המתמודדים רואים
בלימוד התורה נדבך מרכזי בתהליך שיקומם וחלק ממשי מעולמם ,לימוד שדרכו הם יכולים
לשוב לחיים רגילים.

התלמידים מגיעים לתוכנית מתוך בחירה ,כחלק מסל שירותי השיקום לנפגעי נפש של
משרד הבריאות .מבחינה רשמית משרד הבריאות מגדיר את התוכנית כמועדון תעסוקתי,
אך מבחינתי ומבחינת התלמידים זהו בית מדרש לכל דבר ועניין ,כבכל בית מדרש אחר
לתלמידים המעוניינים ללמוד תורה לשמה ולשלבה בחייהם הנורמטיביים.

עד להקמת בית המדרש התקשה המשתקם התורני למצוא מסגרת הולמת לתוכן חייו הייחודיים
לו .השתלבות תעסוקתית היא מענה המתאים לאוכלוסייה הרואה בהשתלבות זאת את העיקר,
אך בחלקים מהציבור החרדי הלימוד קודם להשתלבות תעסוקתית .הבנה עמוקה זאת היא פתח
לשלב את האוכלוסייה החרדית בתוכנית השיקום.

הצורך הראשוני למצוא מסגרות תעסוקה לאוכלוסייה החרדית ,עם כל החשיבות שבדבר ,אין
בו כדי לתת מענה לצורך גדול מזה – ,היינו ללמוד תורה לשמה בבית המדרש .בית המדרש
הוא בית המאפשר לאנשים לממש את רצונם ,ללמוד תורה :לשם כך הקמנו את בית המדרש
ולשם כך הוא פועל.

במאמר קצר זה ברצוני להציג את סיפורי האישי ,איך התגבשה בי ההחלטה להקים בית מדרש,
ומה היו השיקולים שהובילו אותי להחלטה זאת .במוקד העניין עומד בית המדרש כמיזם
משותף של רבים שליוו אותי ,ועדיין מלווים אותי לאורך הדרך ,בתמיכה רבה ובאהבה ,ליווי
מקצועי ואישי ,ההופך את המסע למסע משותף .במסע ארוך זה יפורטו שש תחנות  -שלבים
במימוש רעיונותיי.

תחנה ראשונה  -עבודת השמה באזור ירושלים

לפני כעשור התחלתי לעבוד כעובד השמה באזור ירושלים ללא כל רקע בתחום .כשהגעתי
לעבודה ,עבדתי עם אנשים שמתמודדים עם מחלת נפש ,קפצתי למים עמוקים קפיצה
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נחשונית כשאמרתי לעצמי" :עליך לנסות ככל יכולתך לעזור לאנשים להשתלב מחדש
במערך התעסוקה"
במהלך העבודה עם נפגעי הנפש ,בשילוב במקומות תעסוקה בשוק החופשי ,נוצרה בינינו
היכרות אישית וקרובה ,והיא התעצמה עוד יותר במהלך העבודה המשותפת .עם הזמן
העזתי לשאול הרבה יותר שאלות ,ופניתי למעסיקים פנייה ישירה ובטוחה .העזתי ללכת עם
הרצונות של מלוויי בלי לחשוף בפומבי את המורכבות הנפשית שעימה התמודדו.
תוך כדי עבודתי כרכז לשילוב נפגעי נפש בתעסוקה ,הופנו אליי גברים מהמגזר החרדי ,מגזר
שתמיד היה קרוב לליבי ,אך לא הייתה לי הזדמנות להכירו לעומק.
במהלך העבודה עם המגזר החרדי התחדדה בי ההבנה שהתאמה תרבותית היא הכרחית
לשם ההשמה במקום עבודה .גבר או אישה מהמגזר החרדי אינם יכולים להשתלב בכל
עבודה שאציע להם .גבר מזוקן ובעל פאות שלא נחשף למציאות מעורבת של גברים ונשים
העובדים יחדיו ,יתקשה מאוד להשתלב בבית קפה עם כל הרצון הטוב שלו ושל מעסיקיו כי
יש חוסר התאמה בינו לבין הסביבה ,שבה הוא עובד .הדבר גורם אי–נוחות לכול :למלווה,
למעסיק ולקהל הלקוחות ,ולכן כל הכוונות הטובות חייבות להתאים למציאות.
במהלך העבודה בשילוב התעסוקתי בשוק החופשי ניסיתי לחפש מקומות שבהם גברים
ונשים מהמגזר החרדי יוכלו להשתלב ולחזור דרכם לשוק העבודה ,מקומות שבהם ירגישו
בנוח ,בטוחים ,בתוך סביבת עבודה חברתית מוכּרת ומקבלת.
התחלתי להפנות מלווים לחדרי אוכל של ישיבות ,ספריות תורניות ,חנויות לספרי קודש,
באזורי חרדים .המפתח להצלחה היה התאמה תרבותית לאדם המעוניין להשתלב
חנויות ֲ
בתעסוקה.
חלק מעבודתי היה ליווי במהלך התעסוקה .לפי תפיסתי אז ,אותם גברים חרדים ,ששובצו
למקומות עבודה ,עבדו בשכר מלא ולא בשכר חלקי או מופחת ,במסגרת של חצי יום עבודה,
בין ארבע לחמש שעות  -הכול לפי היכולת והמסוגלות של כל משתקם .העבודות הותאמו
לרצונו של כל אדם ואדם ,והאדם הוא שבחר את תחום העיסוק ואת הקצב המתאים לו.
העבודות המותאמות תרבותית עזרו למלווים לעלות על הדרך הנכונה להצלחה ולשיקום
מלא.
בכל פעם שבאתי לבקר את העובדים במקומות העבודה ושאלתי לשלומם ,הם ענו לי שהכול
כשורה ,אך מנימת דבריהם הבנתי שמשהו אינו כשורה .יש משהו שמדריך את מנוחתם ,והם
אינם מרוצים .בתמימות שאלתי אותם למה הם לא מרוצים מעבודתם ,הרי העבודה היא
בתחום שהם בחרו ,בשכר הוגן ובסביבה חרדית .רבים מהמלווים ענו תשובה דומה ,מפתיעה
מאוד בעיניי .הם סיפרו שתעסוקה הולמת וטובה תהיה תמיד ברירת מחדל ,משהו שעושים
בדיעבד ,ולא מלכתחילה .מהמקום ומהקהילה שהם מגיעים יושבים ולומדים ,ורק מי שאינו
מצליח ללמוד ,פונה לעבודה .הרי תשובה אופיינית שחזרה שוב ושוב בניסוחים אחדים אצל
רבים:
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התאשפזתי במהלכ משבר בבית חולימ ,כשיצאתי מהאשפוז וחשבתי על
אפשרויות שיקומ בקהילה ,הציעו לי מגוונ של אפשרויות ,אבל כולנ בתחומ
התע6וקה ,למה כל תוכניות השיקומ שמציעימ לי הנ נוגעימ לנושא התע6וקתי?

כל האפשרויות שמוצעות לי הנ ,תע6וקה נתמכת ,מפעל מוגנ ,מועדונ תע6וקתי,
אבל אני הגעתי ממקומ שהלמידה היא הדבר העיקרי ,והיא שמגדירה אותי כאדמ,
ולא התע6וקה כאנ ,שהיא מתוכ חו6ר ברירה .האפשרות היחידה שהוצעה לי
ב6ל השיקומ היא לפנות לתע6וקה ,אני איני רוצה להיות מוגדר כאדמ עובד אלא
כאדמ לומד ,אצלנו העובד הוא ממש 6וג ב ,וכאנ אני אוטומטית מגיע לתע6וקה.

שאלתי אותם בהפתעה גמורה ,שאלה שעבורי הייתה ברורה מאוד" :אם אתם עובדים חצי יום,
מדוע לא תפנו ללמוד בבית מדרש או ב'כולל' בחצי היום הנוסף ,יש הרבה מקומות תורניים
בירושלים ,למה לא תשתלבו באחד מהם?"

כאן כבר אילצה אותי תשובתם לחשוב לעומק על העניין" :אנחנו לא יכולים ...אנחנו לא
מצליחים".

בהתחלה לא הבנתי את התשובה ,מה כה קשה להשתלב בבית מדרש? בהדרגה התחלתי לחקור
את העניין עם האנשים שליוויתי .כדי להבין לעומק את התשובה ,צריך להבין קודם כול מה
הוא בעצם בית מדרש ,בית מדרש הינו מקום שיושבים בו תלמידים ולומדים תורה על פי רוב
בחברותא .את השיעור מלמד הרב אחת לכמה ימים ,והתלמידים אמורים להכין את החומר
הנלמד וללמוד את הנושא בעצמם .השיעור הוא סיכום של הרעיונות וחידוד החומר ,שהם
אמורים ללמוד בכוחות עצמם.

כניסה לבית המדרש לרוב פירושה קודם כול למצוא חברותא ללימוד ,מישהו שיתאים לך
ברמת הלימוד ובקצב הלמידה כדי ללמוד בלמידה משותפת .הלימוד כשהוא לעצמו אינו
עניין של מה בכך לשום אדם ,במיוחד למתמודדים עם מורכבות נפשית בחברה החרדית .אחת
המניעות הראשוניות המונעות לימוד בבית המדרש הייתה הקושי במציאת למצוא חברותא,
הקושי להשתלב.

ההיצע של תוכניות
ֵ
הצורך והרצון ללמוד מול חוסר היכולת למצוא מסגרת מתאימה ,וחוסר
תואמות למגזר החרדי  -גיבשו בתוכי את ההבנה שנדרש משהו אחר .הרעיון של פתיחת בית
מדרש החל לקרום עור וגידים ,והשקעתי מחשבה רבה כיצד ליצור מסגרת לימוד תורנית
שתועיל למתמודדים לשבת וללמוד תורה ולממש את רצונם.

ניסיתי לדמיין איך המיזם צריך להיבנות ,ומה הן הדרכים הטובות ביותר לקדמו .למדתי את
הנושא לעומקו על ידי קריאת מאמרים וחיפוש תוכניות דומות במקומות אחרים בעולם ,אך
הכול ללא הצלחה .לא ידעתי איך כדאי לבנות מקום הבנוי על הפרדה )סגרגציה( עבור נפגעי
נפש המעוניינים ללמוד תורה .אמונתי היא שיש לשלבם שילוב טבעי בקהילה כי זהו מבחינתי
הדבר הנכון ביותר .חשבתי על דרכים לקדם את המיזם ,ולא ידעתי למי עליי לפנות ומה עליי
לעשות כדי לקדמו קידום מיטבי ויעיל ביותר .כל השאלות האלו עלו בי ואילצוני לחשוב על
כל העניין מזווית ראייה חדשה.
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בתחילת הדרך פניתי לפרופ' מקס לכמן ,וקיוויתי שיסכים להשיא לי עצה בכתיבת המודל של
בית המדרש .לשמחתי הרבה ,הוא נעתר לבקשתי ,והקשר שנרקם בינינו ,כולל הליווי המקצועי
של התוכנית ,נמשך עד עצם היום הזה.
במהלך הניסוח והכתיבה של המודל עלו שאלות רבות הנוגעות ליישום ,ואלה עיקרן :האם
זה נכון לבנות מקום שבנוי על סגרגציה/הפרדה? האומנם יסכימו תלמידים להגיע למקום
שבנוי על סגרגציה /הפרדה? האם שילוב לימודי של הציבור החרדי עם הציבור הדתי–לאומי
יתאפשר?; כלום רבני הקהילה ישתפו פעולה עם המיזם? כיצד יהיה אפשר לקשור קשר עם
הקהילה ,ולא לבודד את בית המדרש מהמרחב הציבורי והחברתי שבו הוא מתקיים; האם
הקשר שייווצר יהיה קשר נורמטיבי או אולי סוג של רחמים ועשיית חסד עם התלמידים ,דבר
שרציתי להימנע ממנו; איך יקבל הממסד השיקומי את המסגרת? שאלות אלו ועוד רבות
כמוהן עלו במהלך העבודה המשותפת על המיזם .תוך כדי העיסוק בעניין התחדדה אצלי
ההבנה שהתוכנית עשויה להשתלב עם סל השיקום ועם מסגרות השירותים שניתנים דרכו.
במהלך הכנת התוכנית עיינתי בדוּּ ַח מבקר המדינה ,ובדקתי כיצד יש ליישם את חוק שיקום
נכי הנפש בקהילה .לאחר כמה שנים של יישום החוק ,נכתב שיש שתי אוכלוסיות שמסגרת
השירותים המוצעים בחוק אינם מוצעים להן ,המגזר החרדי והמגזר הערבי ,נוסף על המחמאות
בדוּח נטען כי משרד הבריאות חייב להנגיש את השירותים
ַ
הרבות על החוק ועל הפעלתו.
עבור שתי אוכלוסיות אלו ,ולא להמתין שיגיעו בעצמן לממשם .אם לא הגיעו עד עכשיו ,צריך
לעודדן להגיע ,חייב להתרחש שינוי שיאפשר להן להשתלב במסגרת השיקומית המוצעת לכל
האוכלוסייה.
זאת הייתה הזדמנות מבחינתי לפתח את התוכנית ולבטא את תחושתי ,שהציבור החרדי אינו
פונה לשירותי השיקום מפני שאין דברים המתאימים לו תרבותית.
לאחר כתיבת התוכנית החלטתי לפנות למר יחיאל שרשבסקי ,הממונה על השיקום באותה עת,
ולגברת רונית דודאי ,האחראית לתחום התעסוקה באותה עת ,הצגתי בפניהם את הצורך שעלה
מהשטח ואת התוכנית המוצעת שתוכל לתת מענה לציבור החרדי.
לשמחתי הרבה הם אישרו את הפעלת התוכנית ואף ביקשו להיות מעורבים ביישומה .לשם כך
הקמנו ועדת היגוי המורכבת מאנשי מקצוע ורבנים מהקהילה והיא נועדה להיוועד כל כמה
חודשים .הוועדה רתמה את ניסיונם הרב של המשתתפים לקידום התוכנית.

תחנה שנייה  -יציאה לדרך חדשה ,הגשמת החזון ופתיחת בית המדרש
השלב הראשון בהקמת בית המדרש השיקומי היה לקבל אישור להקמתו.לאחר קבלת האישור
אחרי כן פנינו להפעלת התוכנית בשטח ,וגייסנו תלמידים לבית המדרש ממסגרות השיקום
והאשפוז ,והקהילה .פנינו למערכת השירותים הניתנת לקהילה החרדית ,והצגנו את התוכנית
לפני רבני הקהילה כדי להגיע לתלמידים המתמודדים עם קושי נפשי ואינם נעזרים במסגרות
השיקום הרגילות.
זכורה לי במיוחד פגישה עם אחד הרבנים ,מהמובילים בקהילה החרדית בירושלים .פניתי אליו
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וסיפרתי לו על הקמת בית המדרש ,וביקשתי ממנו להשתתף בוועדת ההיגוי של התוכנית .הרב
דחה בעדינות את ההצעה להשתתף בוועדת ההיגוי ,אך החמיא לי על הרעיון של בית המדרש.
הוא שמח על כך מאוד; עד היום אני זוכר את המשפט שאמר לי באותה פגישה" :איזה יופי...
תביא מישהו שינגן בגיטרה ,ישיר להם קצת שירים ויספר להם כמה "ווֹרטים" )דברי תורה
קצרים ופשוטים כשמסיבים לשולחן(.

הגבתי בתדהמה ואמרתי לו בהחלטיות" :איני רוצה בית מדרש של 'ווֹרטים' ,אני רוצה לבנות
בית מדרש לכל דבר ,ובו רבנים שמלמדים שיעורים בגמרא ,לימוד בחברותא ,דפי מקורות,
שיעורי עיון ובקיאות ,לימוד ישיבתי לכל דבר ועניין" .למשמע דבריי ענה הרב" :איך ילמדו
גמרא הם מתמודדים ."...מתוך תשובתו של הרב הבנתי כמה הסטיגמה על אודות התמודדות
עם מורכבות נפשית ,מוטמעת באוכלוסיה .הבנתי שאצטרך לעבוד קשה כדי לשנות את
הסטיגמה אפילו במעט ולמשוך אנשים לבית המדרש.

נושא אחר שעלה על הפרק במהלך ההקמה היה מיקום בית המדרש .הרעיון היה לבנות בית
מדרש ,כמו כל בית מדרש אחר ,בקהילה.

המחשבה הייתה למצוא מקום בקהילה שמשמש כבר ללימוד תורני ,ושם להקים את המיזם.

ואפשר לנו
לשמחתנו הרבה ,יד הרב ניסים בירושלים הסכים לשתף פעולה עם הרעיוןִ ,
בנדיבות רבה ללמוד בבית מדרשם.

במקום :רחוק דיו משכונה חרדית בשביל לשמור על פרטיות הלומדים.
היתרון הגדול היה ָ
בנוסף ,המרחק ִאפשר לתלמידים להתנסות בשיבה לחיים נורמטיביים .נסיעה באוטובוס לבית
המדרש היא פתח להשתלבות מחדש בחברה ,שבה היכולת להיות נייד ולהתנהל בחופשיות
היא הכרחית לשם הקיום היום–יומי.

בית המדרש נפתח ,ובו שבעה תלמידים ביום הראשון .לא אשכח את ההתרגשות הרבה של
הצוות והתלמידים באותו יום .השיעור הראשון היה של הרב גיא ,הרב שהוביל את בית המדרש
מיומו הראשון .בסיום השיעור נשארו התלמידים מסביב לשולחן והמשיכו ללמוד ,הרב גיא
הפסיק את הלימוד וביקש מהתלמידים לצאת להפסקה ואמר .שההפסקה והיכרות התלמידים
זה עם זה חשובות באותה מידה כלימוד הגמרא עצמו.,

אחד הקשיים הראשונים בהקמה היה גיוס אנשי צוות מקצועי מהמגזר החרדי למיזם.
לשמחתנו הרבה פתיחת המכללות החרדיות ללימודי מקצועות טיפוליים שונים עוזרים מאוד
בגיוס עובדים מתאימים יחד עם זאת עדין החוסר מורגש מאוד .במהלך הפעלת בית המדרש
בירושלים צברנו ניסיון רב ,הפעלנו טכניקות למידה שונות ,ניסינו שיעורים חדשים והתנסויות
מגוונות בלימוד בחברותא.

השותפות עם התלמידים הייתה מהרגע הראשון אבן מאבני היסוד של הפעילות הלימודית
והחברתית .בית המדרש אינו שייך לנו ,אנשי הצוות ,אלא לכולם ,ופועל יוצא מכך  -הקביעה
מה נלמד ומהי המסכת הבאה בלימוד  -נקבע בהחלטה משותפת של כולם .כמו כן בהחלטה
משותפת נקבע סוג הלימוד :לימוד בחברותא או לימוד בשיעורים .כן נקבע האיזון המתאים
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בין שני אופני הלימוד הללו בבית המדרש.
ברצוני לשתף אתכם באחד הסיפורים המרגשים שקרו בין כותלי בית המדרש ,סיפור שהעיד
בעיניי על הצביון המיוחד של המקום ,שנרקם ממערכת היחסים ההדדית בין כל המשתתפים:
המורים ,התלמידים ,אנשי הצוות ,המטפלים וכל מי שהפך את בית המדרש למקום של לימוד,
קדושה והחלמה.

תחנה שלישית  -המסע של הרב מנחם
הרב מנחם ,שם בדוי ,הגיע לבית המדרש ביוזמת רעייתו לאחר שעבר עליו משבר נפשי קשה.
הרב מנחם לימד שנים בישיבה קטנה והנהיג קהילה .המשבר הנפשי שבא עליו כלל אשפוז,
אך אחרי כן שב לביתו.
משפחתו ,שלא חשה בנוח בשל המבטים והשאלות בקהילה ,העתיקה את מקום מגוריה
לקהילה קטנה מחוץ לעיר.
הרב מנחם לא הצליח להתאושש מהמשבר ,ונשאר בביתו ימים רבים .אשתו חיפשה כל דרך
לעזור לבעלה ,וכששמעה על בית המדרש  -טלפּנה אליי.
לאחר המפגש הראשוני עם הרב מנחם ארך כחודשיים ימים עד הגעתו לבית המדרש .זוגתו
ניצלה את ההזדמנות של בדיקת דם ,שהיה צריך להיבדק בקופת חולים והגיעה איתו לבית
המדרש במונית מייד לאחר הבדיקה.
קבלת הפנים החמה ,שקיבלו את הרב בבית המדרש ,עודדה אותו להמשיך לבוא .בפעמים
הראשונות הוא היה מגיע לפני סיום הלמידה בבית המדרש ,ומעשן בפינת העישון .הרבנים
והצוות החמיאו למנחם על המאמצים הרבים ,שהוא עושה להגיע לבית המדרש ,ועודדו אותו
להגיע בשלב מוקדם יותר ולהשתלב בשיעורים.
עם הזמן הצליח הרב מנחם להקדים את בואו לבית המדרש ולהיכנס לשיעור המרכזי בגמרא.
למרות היציאות הדחופות לפינת העישון במהלך השיעור הצליח להפתיע את הרבנים בשאלות
עמוקות ובתשובות מורכבות.
הרבנים ביקשו מהרב מנחם בעצה אחת עם הצוות המקצועי ללוות בלמידה לפני השיעור
את אחד התלמידים החדשים שמתקשה בהכנת השיעור .הרב הסכים ללמדו והחל ללמוד
בחברותא עם בחור חדש לפני השיעור המרכזי בגמרא.
לאחר ימים אחדים הצטרף עוד בחור ללימוד בחברותא עם הרב מנחם ,ובמהלך הזמן גדלה
והפכה החברותא והייתה לקבוצה ,שהתגבשה סביב הרב מנחם .יכולתו להסביר את הנושאים
המורכבים ביותר בפשטות מפליאה משכה אחריו קבוצת תלמידים גדולה ,שישבו מסביבו
והקשיבו לכל מילה שיצאה מפיו .החברותא הפכה לשיעור המועבר מדי יום בבית המדרש,
ובהדרגה הפך להיות השיעור המרכזי והגדול ביותר בבית המדרש .התלמידים לא הרשו
לעצמם להחמיץ אפילו שיעור אחד ,והרב מנחם הפך להיות חלק מצוות בית המדרש.
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המודל של הרב מנחם הוא עיקרון מנחה בפעילות בית המדרש .יש תלמידים רבים המלווים
תלמידים חדשים ,ויש תלמידים שהחלו בהדרגה ללמד שיעורים בבית המדרש .לכל הלוקחים
חלק בבית המדרש יש אחריות משותפת,

תחנה רביעית  -היציאה לאוויר העולם

אחת הנקודות המרכזיות במתכונת בית המדרש היא היציאה ממנו בסופו של דבר אל העולם.
ההתלבטות )קונפליקט( הפנימית שלי בין הדרה להשתלבות מצאה פתרון ביניים בתכנית
ההמשך לתלמידי בית המדרש "שילוב בקהילה " .התוכנית הראשונית הייתה לאפשר
לתלמידים בבית המדרש ללמוד בו פרק–זמן קצוב ,ולאחר מכן להשתלב בלמידה תורנית
בבתי מדרש בקהילה.

לאחר תקופת למידה שבה התלמיד רכש ביטחון בעצמו וביכולותיו ,אין שום סיבה שלא
יעבור ללמוד בבית המדרש בקהילה וישתלב שוב במסגרת שממנה בא

בחור השייך לקהילת חב"ד ,יחזור לקהילה שבא ממנה וילמד בבית המדרש של חב"ד ,בחור
דתי–לאומי יחזור ללמוד במסגרות התורניות השייכות לציבור שממנו בא .כל תלמיד יחזור
אל הקהילה הטבעית שצמח בה וגדל בה .ההפרדה )סגרגציה( של בית המדרש היא אפוא מתן
הזדמנות להשתלב מחדש בקהילה.

אך לעיתים התוכניות הטובות ביותר מתנגשות עם קרקע המציאות .אחרי שנה וחצי של
לימודים בבית המדרש התחלנו את תוכנית "שילוב בקהילה" .מטרתה הייתה להוציא
תלמידים מבית המדרש ולשלב אותם במקומות תורניים בקהילה ,תוך מתן ליווי מקצועי
ומתאים.

את המלאכה הקשה הטלנו על כתפי איתי .תפקידו היה למצוא לתלמידי בית המדרש מקום
לימוד בקהילה שממנה באו.

בעבודה מאומצת וקשה בדק איתי עשרות בתי מדרש ברחבי ירושלים בשביל למצוא את
בתי המדרש המתאימים .הוא נקט עבודה קהילתית מאומצת בהסברה לרבנים על התוכנית,
בנה מערכת שעות בעלת מגוון רחב מאוד של שיעורים ברחבי העיר .אנו היינו בטוחים
שההצלחה תהיה מייד כאשר יראו התלמידים את מגוון השיעורים ואת הרבנים שמלמדים
את השיעורים .חשבנו שהגיוון יקל על התלמידים את עזיבת בית המדרש ,אך להפתעתנו
מעט מאוד תלמידים הסכימו לעזוב את בית המדרש ולהשתלב בתוכנית החדשה בקהילה.

ניסינו לברר עם התלמידים את הסיבות לדבר ,התשובה הרווחת הייתה ..." :עד שמצאנו בית
מדרש עם חברותא ושיעורים ורבנים ,בדיוק כמו שאנחנו אוהבים ,אתם מצפים שנעזוב?"

כאן הבנתי לראשונה לעומק את המלכוד שבהדרה ,את הקושי הרב בעזיבת מקום בטוח ומוגן
לשם השתלבות מחדש בקהילה ובחברה.

אחד הפתרונות היצירתיים שמצאנו היה שילוב הלומדים בקהילה ,תוך כדי הישארות בבית
המדרש .הפתרון החדש היה "אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך" ,היינו לשלב את הלומדים
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בקהילה בשעות אחר הצהריים לאחר שסיימו את הלימודים בבית המדרש .כך התאפשרה
להם הסתגלות מדורגת לקהילה שבאו ממנה :מצד אחד ,לומדים במקום הבטוח בבית
המדרש ,ומצד אחר  -מנצלים את אפשרויות השילוב הקהילתי וההנגשה מדורגת בקהילה
למתמודדים.
מתוך שיחות שערכנו עם תלמידים עלה הרצון שלהם להשתלב לא רק בבית מדרש ,אלא גם
במסגרות עבודה.
תוך כדי עבודה משותפת ומאומצת של הצוות והתלמידים הגענו לשילוב מורכב של תוכניות
המתקיימות בבית המדרש :שילוב בין לימוד בבית המדרש ללימוד בבתי מדרש בקהילה;
שילוב בין לימוד בבית המדרש למסגרות עבודה נורמטיביות מחוץ לכתליו.
התוכנית כמו כל פעילות בבית המדרש נבנתה מתוך דו–שיח בין הצוות לכל הלומדים ,מתוך
התחשבות בצורכיהם וברצונם .בנינו את התוכנית בצורה פתוחה ,ולכל תלמיד ניתנה אפשרות
לבנות את מערכת האיזונים המתאימה לו .כל תלמיד יכול לקבוע את המינון המתאים בין
שלושת החלופות המוצעות :בית מדרש ,השתלבות בקהילה ,תעסוקה בשוק החופשי.
אמירתנו הברורה מאוד מתחילת הפעילות הייתה ועדיין היא ,שאנו כמערכת חייבים להתאים
את עצמנו לכל תלמיד ותלמיד באופן אישי ,בהתאם למטרותיו ,רצונותיו ,ולצורה שבה הוא
רואה את הדברים .לעניות דעתי ,תוכניות מובנות מראש אין בהן כדי להגיע ללב העניין,
אלא מסע התפתחותי ואישי של התלמיד ,שיקומו ,וחזרתו לחיי קהילה מלאים.
התוכנית יצאה לדרך בהצלחה ,ותלמידים רבים הסכימו להוסיף לסדר יומם לימוד אחר
הצהריים באחת הישיבות הגדולות בקהילה שבאו ממנה ,תוך כדי ליווי מותאם.
מקצת התלמידים העלו בהדרגה את משך הלמידה בקהילה ,ואט–אט עזבו את בית המדרש.
יש תלמידים שעדיין ממשיכים ללמוד בקהילה ובבית המדרש ,ויש שמשלבים את לימודם
עם תעסוקה בשוק החופשי .עם כל זה ,יש שעדיין אינם מוכנים לנסות מקומות חדשים מחוץ
לבית המדרש; כל תלמיד וגבולות יכולתו..
התפתחות מרתקת חלה גם בתחום התעסוקה בשוק החופשי לאחר הלימוד בבית המדרש.
הלימוד בבית המדרש נתן לתלמידים יציבות וביטחון להשתלב במעגל העבודה ,גיבש את
ואפשר להם לצאת ולהשתלב במקומות העבודה .את מקום הבושה
זהותם כתלמידי ישיבה ִ
תפס הביטחון שהם ראויים להערכה ,הם תלמידי ישיבה שתוך כדי לימוד גם משתלבים
במערך התעסוקה.
מרבית התלמידים ,כששואלים אותם מה הם עושים ,עונים " :אנחנו תלמידי ישיבה" ,גם
אם מספר שעות העבודה רב ממספר שעות הלימוד בבית המדרש .זהותם כתלמידי ישיבה,
שרכשו ביטחון ביכולות לימודיהם ,היא מקור לגאווה ולתחושת ערך עצמי ,והודות לביטחון
זה יוכלו לחזור לחיים שנאלצו לצאת מהם בעקבות ההתמודדות עם המחלה.
אפשרויות הבחירה הרבות הניתנות בידי כל תלמיד ותלמיד בין השתלבות בלימוד בבית
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הדרש לבין השתלבות בקהילה ובתעסוקה ,מרחיבות את גבול היכולת ומקנות ביטחון והעזה
נפשית לנסות מקומות חדשים .בית המדרש הוא רשת הביטחון הלימודית ,המאפשרת לגלות
את העולם מחדש ,ומרחב ביניים שבו הם יכולים לצמוח ולגדול ,לממש את רצונם האישי.

תחנה חמישית  -התרחבות לבני ברק ,לרחובות ולאשדוד

לאחר שנה וחצי של הפעלת בית המדרש בירושלים פנתה אלינו הגברת שרה קריאל ,רכזת
מחוז בני ברק בשעתה ,בבקשה להקים בית מדרש נוסף בבני ברק.

לאחר שנה וחצי של פעילות מבורכת בירושלים הרגשנו בטוחים לצאת לדרך חדשה בבני
ברק .ידענו מראש שבית המדרש בבני ברק יהיה בעל אופי שונה מירושלים ,ולכן עלינו
להתאים את בית המדרש לאוכלוסייה המיוחדת של בני ברק ,המורכבת ברובה המוחלט
מאוכלוסייה חרדית.

לאחר מספר ימי היכרות עם השטח בבני ברק ,ולאחר שנועדנו עם רבני הקהילה החרדית,,
התחלנו לחפש אנשי צוות לבית המדרש.

הנחנו שמרבית התלמידים יגיעו מהמגזר החרדי ,לכן ,עלינו לגייס צוות ממגזר זה ,ולא
מהמגזר הדתי–לאומי .למרות ניסיונות רבים לא עלה בידנו לגייס צוות מקצועי מהמגזר
החרדי ,לכן בסופו של דבר גייסנו רבנים מהמגזר החרדי ואנשי צוות מקצועי מהמגזר הדתי–
לאומי.

התאמת אנשי הצוות לבית המדרש הגיעה מתוך אותה תפיסה של התאמה תרבותית ,אנו
צריכים להתאים את עצמנו לתלמידים ,ולא להפך ,לכן חיפשנו מלכתחילה רבנים מתוך
העולם החרדי.

השילוב בין אנשי צוות משני המגזרים ִהקשה בתחילה על התלמידים .גם זהות בית המדרש
לא הייתה חרדית במלואה כי מקצת מהתלמידים השתייכו לקבוצות דתיות שונות ,ובית
המדרש הפך למקום מגוון של כיפות ותלבושות לסוגיהן ,המשקפות זרמים שונים של
הציבור הדתי.

הצענו לאותם תלמידים שהיו מעוניינים במסגרת שמרנית יותר ,תוכנית של שילוב בקהילה,
ובה יוכלו להשתלב בלימודים תורניים בליווי תמיכתנו המקצועית.
היו תלמידים שהצליחו להשתלב במסגרות תורניות בקהילה ,אך היו שנשרו לאחר שבועות
מספר כי יכולת ההתמדה העצמית הייתה מעבר לכוחם בשלב זה בחייהם.
לאחר חשיבה משותפת של אנשי הצוות בבית המדרש ,תלמידים והורים ,פנינו אל הרב
שמואל אליעזר שטרן ,אחד מדמויות המפתח המרכזיות והמוסמכות ביותר על כל הציבור
החרדי בבני ברק.
נועדנו עם הרב והצגנו לפניו את התוכנית .פרסנו לפניו את הקושי של התלמידים הצעירים
שמעוניינים במסגרת שמרנית .דיברנו איתו על הרעיון להקים מסגרת נוספת שתתאים
לתלמידים אלו ,מסגרת שמרנית ומתאימה לאורחות חייהם כי המסגרת שלנו נראתה להם
ליברלית מדיי ומגוונת ,דבר שאיים על אורח החיים החרדי שלהם.
בקשתנו העיקרית מהרב שטרן הייתה שיסכים להיות המשגיח של ישיבתנו ,וכך יאפשר
כניסת תלמידים צעירים לישיבה .לאחר מחשבה רבה נעתר הרב לבקשתנו וניאות ללוות
אותנו בהקמת התוכנית לצעירים בתנאי שהוא יאשר את אנשי הצוות שילַ מדו בבית המדרש
ובתנאי שלא תהיה הגבלה על תוכני הלימוד.
את הבקשה הראשונה הבנתי וקיבלתי ,אך הבקשה השנייה הייתה מוזרה בעיניי וביקשתי
ממנו להסביר לי מה הוא מתכוון .הרב אמר בפשטות :היות שמשרד הבריאות שותף בהפעלת
בית המדרש ,הוא מפחד שיכניסו תוכני לימודי ליבה לבית המדרש .אם יהיה כך ,לא יוכל
לתת גושפנקה לתוכני הלימוד .הסברתי לו שבהפעלת בית המדרש עד כה לא נדרשתי
מעולם ממשרד הבריאות ללמד נושא מסוים או שלא ללמדו.
בכל שנות עבודתי עם משרד הבריאות הייתה לי חירות מלאה בבחירת תוכני הלימוד.
הרב הופתע מהתשובה ושמח לשמוע זאת .הוא הסכים ללוות את בית המדרש לצעירים ,ומאז
ולאורך תקופת ההקמה נעזרנו רבות בתמיכתו ובהכוונתו .מעורבותו בשלב ההקמה ניכרה
בשאלות הרבות שהופנו אליו ,בביקוריו בבית המדרש ובביקורי תלמידינו אצלו.

המראה שנגלה לעיניהם היה צוות מעורב :חרדים וחובשי כיפות סרוגות ,תלמידים חסידים
וחוזרים בתשובה ,צעירים ומבוגרים .המראה היה לא שגרתי ,מראה שלצערי הרב נדיר
במקומותינו ,שבו האחידות תופסת את מקום הגיוון והשוני המבורך.

מלאכת כלאיים זו לא הייתה לרוחם של כמה מההורים ,שהעדיפו למנוע מבניהם להשתלב
בבית המדרש .הם חששו שהבנים ילמדו דברים הנוגדים את השקפת עולמם ,ומבחינתם
עדיף שיישארו הבנים בבית ,ללא כל מסגרת משיגיעו לבית מדרש ,שבו אין רוח המסגרת
עולה בקנה אחד עם השקפת אמונתם האישית.

ומהם נרתעו מכך,
תלמידי בית המדרש ֵמהם אהבו את חוסר המוגדרות ואת המגוון הרחבֵ ,
בעיקר תלמידים צעירים שהגיעו בליווי הוריהם.

השתלבות הרב שטרן בבית המדרש היא דוגמה חיה להתאמה תרבותית .כל מוסד לימודים
במגזר החרדי מלווה על ידי רב מסוים ,דבר המגדיר את אופי מוסד הלימודים ,והמאפשר
לתת גושפנקה הלכתית למוסד ולתלמידיו .בעת הפעלת בית מדרש לצעירים בבני ברק היינו
צריכים להתאים את המוסד התאמה תרבותית למסגרת החרדית שבה הוא מתקיים .על כן
שאפשר את בית המדרש לצעירים.
נזקקנו לאישור של הרב שטרן ִ
לאחר שהתבסס בית המדרש בבני ברק ,פנינו בעצה אחת עם משרד הבריאות להקים את
הסניף השלישי ברחובות .רחובות ,עיר קטנה יחסית בעלת אוכלוסייה מאוד מגוונת ,ובה
קהילה חרדית קטנה ,שנבחרה כמתאימה למיזם בית המדרש השיקומי .בזכות נגישות
התחבורה הציבורית מיישובים סמוכים ,כגון ראשון לציון ,רמלה ויבנה ,הגיעו לרחובות
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תלמידים בתחבורה ציבורית סדירה ותדירה.

בית המדרש ברחובות הוא בעל צביון שונה משני קודמיו ,ירושלים ובני ברק ,והשוני ניכר
בהרכב הצוות והתלמידים .התלמידים הגיעו מכל קצווי הקשת הדתית .יש פתיחות רבה בין
אנשי הצוות לתלמידים ,והיא מאפשרת למרחב הלימודי והחברתי בבית המדרש להיות מגוון
ועשיר..

בבית המדרש ברחובות נוצרה קהילה פתוחה יותר המאפשרת להשתלב בשוק העבודה לאחר
שעות הלימוד בצורה טבעית .נוסף על כך ,גם האפשרות של שילוב בתי מדרש בקהילה
מתרחשת ביתר קלות מבשני בתי המדרש האחרים .מקומות הלימוד בקהילה פתוחים יותר
ומאפשרים לתלמידים מבית המדרש להשתלב בהם גם אם אינם מאותה השקפה דתית.

לפני חודשים מספר התבקשנו לפתוח שלוחה נוספת באשדוד ,העיר החמישית בגודלה
בישראל .שליש מאוכלוסייתה הוא אוכלוסייה חרדית .הפעם ביקשה מאתנו שרון רוטשילד,
האחראית לתחום התעסוקה ,לנסות מסגרת שונה מעט.

באשדוד התחלנו להפעיל לראשונה את תוכנית "שילוב בקהילה" לשילוב בבתי מדרש
בקהילה ללא בית מדרש בפועל .התוכנית המוצעת היום באשדוד היא שילוב קהילתי.
הרעיון הוא שבית מדרש במתכונת של ירושלים בני ברק ורחובות ,יכול להקשות על
הלומדים להשתלב בקהילה מאחר שהחיבור לבית המדרש מקשה על המתמודדים לצאת
וללמוד בקהילה .בתוכנית הזאת יצטרכו התלמידים מצעדם הראשון להשתלב במסגרות
התורניות הקהילתיות ,שהן כבר פועלות בעיר ,היות שאין בית מדרש בפועל.

נכון להיום כמה חודשים לאחר פתיחת התוכנית עדיין מוקדם להעריך את המודל החדש של
שילוב קהילתי באשדוד.

תחנה שישית  -שילוב קהילתי כמודל רב–תרבותי

המיזם של בית המדרש השיקומי הוא מסע ארוך אל תוך עולם שאינו מוכּר ,ובסופו של דבר
הוביל את כל הנוגעים בדבר לדרך חדשה.

השקפתי היא כי שילוב במסגרת הקהילתית הוא המתכון לשיקום ולהחלמה בתחום בריאות
הנפש .מסגרת בית המדרש פועלת לכאורה בדרך הפוכה ,אנו בונים חממה לציבור החרדי
והדתי–לאומי בכלל ,ומתוך מקום מוגן אנו מנגישים את הדרך לקהילה.

אנו פונים אל העולם מתוך בית המדרש ,ומטרתנו בסופו של דבר היא לשלב את הלומדים
שילוב קהילתי תוך כדי התאמה תרבותית.

מבחינתי ,שילוב קהילתי של הלומד פירושו לחזור אל הקהילה שממנה הגיע ,אל ֶהקשר
)הקונטקסט( החיים שהיה לו לפני התפרצות המחלה .קודם שלקה בה היו חייו חיי עשייה
ומימוש עצמי והמשכת החיפוש האישי של כל אחד ואחד להשתלב בחיים .שילוב קהילתי
כמושג משמעו אזרחות משותפת לאדם עם מוגבלויות .אני רואה את הדברים מתוך
פרספקטיבה אישית שעל הלומד לא רק לחזור לתפקוד ולחיי קהילה אלא גם לעצמו ,שיהיה
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אדם בעל כוחות ויכולות ,שהיו לו קודם או לעיתים לחזור לכוחות אחרים שהתפתחו אצלו.
לשיקום ולהשתלבות בחברה שני מקורות :האחד  -הזדמנות לאנשים המתמודדים עם קושי
נפשי לחזור לבית המדרש אל הסביבה הטבעית ,שבה הם מרגישים מוגנים ובטוחים .הסביבה
המוכּרת של לימוד מעניקה להם משמעות ותוכן ומאפשרת להם לחזור ולהרגיש בעלי ערך,
לממש את רצונם האישי ולשקם את תחושת ביטחונם העצמי .המקור האחר הקניית הזדמנות
לאנשים לבנות את עצמם מחדש לקראת חזרה לחיים רגילים ,לחיי עבודה וללימוד בעולם
שמחוץ לבית המדרש.
במחקר של דוקטור רון שור על תוכנית בית המדרש ההתאמה התרבותית מתוארת בצורה
יפה כלהלן:
העקרונות המנחימ של צוות בית המדרש שזוהו בראיונות תואמימ את העקרונות
המנחימ לעבודה שיקומית בתחומ השיקומ הפ6יכיאטרי ,כמו נורמליזציה,
זיהוי כוחות ,תמיכת עמיתימ .עמ זאת ,עקרונות אלה מיושמימ באופנ מותאמ
תרבות במ6גרת בית המדרש באמצעות השימוש בתכנימ )למשל ,לימודי תורה(
ופעילויות )למשל ,תפילה( הנחשבות בעלות משמעות וחשיבות בחברה הדתית
)שור.(2011 ,
עקרונות השיקום מותאמים תרבותית :מסגרת בית המדרש היא מסגרת של תכנים דתיים
העוברים טרנספורמציה )התמרה( לכלים טיפוליים ושיקומיים .לימוד תורה ותפילה הופכים
לכוחות מתמירים )טרנספורמטיביים( ,המסוגלים לכונן מחדש את תחושת הביטחון ,לשקם
את היכולות החברתיות ,לתרום לבריאות הנפשית וליצור מסגרת מאפשרת המכינה את
המתמודד בדרכו חזרה לעולם.
בית המדרש הוא מרחב ביניים ,כלומר מקום שבין מציאות לדמיון ,שבו מציע לנו ויניקוט
 1995לראות את המקור לכל יצירתיות וכל מקום של התפתחות .זה המקום שנמצא בין
העולם הנורמטיבי מחוץ לבית המדרש לבין המסגרת המאתגרת ,המאפשרת חום הגנה
וביטחון .זהו מקום של התנסות בחזרה לחיים של משמעות ,שמתוכם השיקום וההחלמה
הופכים להיות אפשריים.
מתמודדים שלא מצאו תקווה ,ושכבר איבדו את הרצון להשתלב ולחיות בתוך החברה  -עלה
בידם לצאת מתוך עצמם ולהשתלב בחיים חדשים.
תלמידים מספרים שבית המדרש נתן להם כוח לקום בבוקר ,תקווה להמשך חייהם ואפשרות
להאמין שמשהו טוב עשוי באמת לצמוח למרות הכאב והקושי.
סיפורי האישי כיזם חברתי משתלב בסיפור של בית המדרש .בית המדרש לימד אותי את
הכוח העצום בהתאמת המערכת לנסיבות ,בהתאמה אישית המבוססת על הבנת הציבור
שאיתו פועלים ומערכת הערכים והעקרונות המניעה אותו.
כיזם חברתי בתחום בריאות הנפש והשיקום הקהילתי אני מכיר בצורך המערכות הפועלות
לשמר את הקיים ,מתוך יצירתיות ופעילות חדשנית בתחילת הדרך .מערכת בריאות הנפש
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גדלה והתפתחה בצורה מרשימה מאוד ,הסתעפה לכיוונים שונים ויצירתיים ,ועם הזמן הפכה
להיות מתוקף הנסיבות לממוסדת יותר .ברם ,פעמים יתרון הסדר והארגון מונע מיוזמות
חדשות להתפתח.

מתוך העבודה בשטח אני יכול להעיד שהשטח מחכה ליוזמות חדשות ,שיבואו לא רק מאנשי
מקצוע בתחום בריאות הנפש ,אלא מתוך אנשים הבאים מתחומים שונים– אנשים היכולים
לשלב בתחום השיקום חשיבה מתחום האומנות ומדעי הרוח ,חשיבה בדרכים חדשות ולא
מקובלות.

אחד הדברים המרכזיים בתחום בריאות הנפש הוא הצורך ביזמוּת מתחדשת .פעמים אנשי
השטח המודעים למורכבויות ולבעיות הרבות העולות מתוך התמודדות עם המציאות
המורכבת של מערך בריאות הנפש ,נחשפים ישירות לצורכי המתמודדים הדורשים שינוי
מערכתי .מעבר להוסטלים ולשיקום תעסוקתי צריכים מסגרות חדשות ייחודיוּת ,יצירתיות
ופורצות דרך ,שיאפשרו למתמודדים לצמוח ולצאת מתוך מעגל התסכול והפחד מהשתלבות.

בית המדרש הוא יוזמה המאפשרת למתמודד מרחב מיוחד שאינו עונה על אחת מהקטגוריות
המקובלות של בריאות הנפש .הוא לא מקום של שיקום תעסוקתי ולא מסגרת דיור אלא
מקום מיוחד ללימוד תורה .מקום זה מאפשר להגשים את הרצון האישי בלימוד תורני ורוחני
ולשקם את תחושת הביטחון והיכולת ולחזור לקהילה.

על המתכונת הייחודית של בית המדרש כותב דוקטור רון שור ) (2011במילים האלה:
הממצאימ מצביעימ על הייחודיות של בית המדרש השיקומי כמ6גרת שיקומית
ִ
מותאמת בעלת תרבות המ6פקת למשתתפימ בה אפשרות להיות מעורבימ
בפעילות מאתגרת ובעלת משמעות עבורמ ועבור 6ביבתמ החברתית .ניתנ לראות
בלימודימ בבית המדרש ובהשתתפות בפעילויות בבית המדרש כמקדמי החלמה.
למשל ,בהערכת המשתתפימ את מרכיבי ה6יוע בבית המדרש ,הפריטימ שדורגו
גבוה ביותר היו שהתייח6ו לתרומת הלימודימ בבית המדרש לפיתוח ואפשרות
מימוש של מרכיבימ ,כמו משמעות ,רוחניות ומטרה ,שהלימודימ בבית המדרש
השיקומי מעניקימ .הממצאימ מצביעימ גמ על הערכה גבוהה של המשתתפימ
את תרומת הלימודימ לפיתוח יכולות לימודיות) .שור.(2011 ,

בית המדרש הוא מקדם החלמה ,ובאמצעות הלימוד וההתחברות לפעילות בעלת משמעות
עבור הלומדים הם מוצאים מחדש את מקומם בחברה.

מחקרו של שור מראה גם כיצד המתמודדים עצמם רואים בבית המדרש מקום מקדם החלמה.
בית המדרש נתפס בעיניהם כבית שבו הלימוד מעניק משמעות לחיים ,מאפשר התקדמות
רוחנית ,נותן לתלמידים סיבה בשביל מה לקום בבוקר ,מזַ מן להם הזדמנות לרכוש כלים
כדי להתמודד עם יצריהם .בחברה חרדית כלים אלו והיכולת לרכוש אותם מקנים תחושת
משמעות לחיים והתפתחות אישית .הלימוד מאפשר למתמודדים להתבונן על מורכבות
מצבם מתוך פרספקטיבה רחבה וחומלת.

במחקר סיפרו התלמידים כמה הייתה החוויה לחזור לבית המדרש רבת ערך עבורם .מקצתם

474

היו על סף ייאוש ואף חשבו מחשבות אובדניות בעטיים של האשפוז ואיבוד המקום הבטוח
והמוגן שלהם בחברה שבאו ממנה .בית המדרש ִאפשר להם לחזור לחיים ,לבנות מחדש את
תחושת הערך והביטחון.
הדגם הייחודי של בית המדרש שבנינו ויצרנו בשיתוף עם משרד הבריאות ועם כל הנוגעים
בדבר ,מציג חלופה אחרת ,לימוד תורה אמיתי ,לימוד בחברותא ,כמו בכל בית מדרש רגיל,
שיעורי עיון ובקיאות בגמרא ,לימוד תנ"ך ומחשבת ישראל ,מוסר והלכה ,לימוד המכוון
לשם שמיים ,המתאים לאוכלוסייה החרדית והדתית לאומית ולכל מי שנפשו חפצה בלימוד
תורה.

עקרונות עבודתנו הם המנחים אותנו בכל הפעילות במסגרת בית המדרש
נורמליזציה  -היא בית מדרש רגיל לכל דבר ועניין ,התלמידים צריכים להקפיד על נורמות
התנהגות ,על הופעה סדירה ועל הופעה נקייה ומסודרת .הדגם הוא של בית מדרש רגיל
בתוספת תמיכה לימודית ורגשית ,המאפשרת ללימוד להפוך לכוח מתמיר )טרנספורמטיבי(
לשינוי ולהתפתחות.
גישת הכוחות  -הלומדים בבית המדרש הם תלמידים בעלי יכולות אינטלקטואליות הראויות
להערכה ולכבוד דווקא במסגרת המורכבת שלהם כנפגעי נפש .יש לי הערכה רבה ֲאליהם
ולדרך שהם הולכים בה .גישת הכוחות פירושה  -יש להאמין באמת בכוח הטמון בכל
תלמיד ותלמיד ולהנביט את הזרעים הטמונים בכל אחד ואחד מהתלמידים.
החברותא כמודל לפיתוח מסוגלות עצמית בבית המדרש  -המודל הלימודי של לימוד
בחברותא מיושם בבית המדרש ,ולימוד הדדי זה הוא כוח פורה להתפתחות ולשינוי ,להזנה
הדדית של התלמידים זה את זה תוך כדי לימוד מעמיק וחווייתי.
רוחניות כאמצעי לקדם את תהליך השיקום  -עולם התוכן הרוחני של היהדות משמש כלי
טיפולי ,ומתוכו אנו שואבים עוצמה וכוח להמשך הדרך.
הגברת תחושת השייכות של התלמידים  -אנחנו פועלים כל הזמן להגביר את תחושת
השייכות של התלמידים לבית המדרש על ידי טיולים ופעילויות משותפות .כך אנו יוצרים
קהילה ,שיקומית ולימודית מאוחדת ומגובשת .היחיד הבודד שנדרש להתמודד עד עכשיו
בכוחות עצמו ,מקבל מקום שבמסגרתו הוא יכול לצמוח ולגדול ולחזור מחדש לחיים.
המודל של בית המדרש מאפשר בסופו של דבר לתלמידים להרגיש מחדש את תחושת
היכולת .עצם החזרה לשגרת הלימודים ,העמידה בלוחות הזמנים ,ההתנסות עם קושי ועם
תסכול תוך כדי עבודה מאומצת ועקיבה  -מחזירים לתלמיד את התחושה שהוא מסוגל
ויכול לחיות ולפעול בעולם ,למרות המחלה ואפילו בעזרתה .תחושה זו באה מתוך הקושי
ומשם  -לעזרה הדדית ולתמיכה ,ליכולת
ָ
והמורכבות שנפתח בהם פתח להבנת הזולת,
לצאת מתוך עצמך אל האחר ואל העולם ואל אחרים הזקוקים לעזרה.
ההתאמה התרבותית הייתה ועדיין הכוח המניע של בית המדרש ויותר מכך השילוב בין
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התאמה תרבותית להתאמה אישית .שור ) (2011מנסח זאת באופן מדויק במאמרו במילים
אלה:

העקרונות המנחימ של צוות בית המדרש שזוהו בראיונות )למשל ,נורמליזציה,
זיהוי כוחות ,תמיכת עמיתימ( תואמימ את העקרונות המנחימ לעבודה שיקומית
בתחומ השיקומ הפ6יכיאטרי ...עמ זאת ,עקרונות אלה מיושמימ באופנ מותאמ
תרבות במ6גרת בית המדרש באמצעות השימוש בתכנימ ,למשל ,לימודי
תורה ופעילויות ,תפילה הנחשבות בעלות משמעות וחשיבות בחברה הדתית.
המענימ ,שהפעילות בבית המדרש מ6פקת ,המ מענימ מותאמי תרבות הח'רימ
ברבימ משירותי השיקומ) ,ההדגשה שלי( כפי שציינ אחד המשתתפימ" :תיעול
הרוחניות ,לא היה לי לאנ לתעל ,הייתי באוויר ללא ב6י ".6המ מ6פקימ אפשרות
להתקדמ בתהליכ שיקומי בממדימ החשובימ בחברה הדתית והחרדית כמו פיתוח
מיומנויות לימוד תורה והתארגנות ללימודימ והגשמת שאיפה של לימוד תורה,
פעילות שממנה אנשימ עמ מחלת נפש מודרימ לעיתימ )שור.( 2011 ,

עקרון נוסף הוא השילוב בין מסגרת מוגנת לבין מסגרת פתוחה...איפשור של זה וגם זה יחד
עיקרון שנלמד עם הזמן.

לדידי ,האופן שבו התלמידים רואים את בית המדרש ,הוא משתלב עם חזוני לבית מדרש
שיקומי .ההתאמה בין המטרות שהצבנו לעצמנו בתחילת הדרך לבין תחושת הסיפוק של
הלומדים נובעת להערכתי מכך שהיזמות צמחה מהשטח עצמו .הייתי חייב ,ואני עדיין מחויב,
להיות קשוב לרצון המתמודדים ,לצורכיהם ,שאם לא כן  -הדברים לא היו מצליחים ,ולא
הייתה שום אפשרות להתקדם .רעיונות יפים ואידיאלים וניסיונות להיטיב ,שאינם משתלבים
במרקם חיי האוכלוסייה שאיתה אנו עובדים  -סופם להתנפץ אל קרקע המציאות.

רשימת המקורות

ויניקוט ד' ו' ) ( 1995משחק ומציאות .תרגם יוסי מילוא .הוצאת "עם עובד".
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תפיסת מחלות הנפש בקרב ישראלים
יוצאי אתיופיה
הבטם בריה
במאמר זה אעסוק בתפיסת מחלות הנפש בקרב יוצאי אתיופיה בישראל .תחילה אציג את
סיפורה של בתיה ,אישה ממוצא אתיופי ,המתמודדת עם מחלה נפשית .לאחר מכן אתייחס
לספרות המחקר .למאמר זה ראיינתי ריאיון קצר שני ישראלים יוצאי אתיופיה :הראשון -
גבר בשנות ה– 30לחייו ,שנולד באתיופיה ,עלה בשנות התשעים של המאה העשרים ,רווק
ומתגורר בדרום ,וכרגע הוא מובטל עקב החלמה ממחלה; השני  -אישה ,בת  ,27שנולדה
באתיופיה ועלתה בשנות התשעים של המאה העשרים ,רווקה ,עוסקת במלונאות ,מתגוררת
בנגב .הראיונות נעשו באמצעות שאילת ארבע שאלות עיקריות .1 :האם את/ה מכיר/ה את
תחום בריאות הנפש ,אם כן ,איך?  .2כיצד לדעתך יוצאי אתיופיה תופסים מחלות נפש? .3
האם לדעתך יש התמודדות ייחודית ליוצאי אתיופיה? .4האם יש לך רעיונות כיצד ניתן לתת
מענים לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה?
ספורה של בתיה :היא בת  ,35אימא לשלושה ילדים קטינים )בני  (8 ,6 ,4התגרשה לפני כמה
שנים .נולדה באתיופיה ועלתה ארצה בגיל עשר לערך במבצע "שלמה" עם חמשת אחיה
והוריה .כיום היא מתגוררת עם אימה )בת  (70+במרכז הארץ ,ואחיותיה הגדולות מתגוררות
בקרבת מקום .אביה נפטר לפני כשש שנים במפתיע .בתיה סיימה  12שנות לימוד ,והיא
בעלת תעודת בגרות בהצטיינות ,ואחרי לימודיה שירתה בשירות לאומי שנתיים בחינוך
מיוחד .לאחר השירות הלאומי חזרה לביתה והחלה לבדוק אפיקים להשכלה גבוהה ,התחילה
ללמוד באקדמיה ,ולא המשיכה )לא ברור למה( .בד–בבד הוריה הבחינו כי היא "מדברת" עם
עצמה ,מסתובבת ברחובות ללא הסבר ,קונה ללא אבחנה ,ולעיתים היא מתפרצת ,צועקת,
מטיחה חפצים ומשתמשת באלימות פיזית ומילולית .בהמשך נמנעה מליצור קשר עם בני
המשפחה ,ולעומת זאת נהגה להסתובב ולדבר עם כל עובר ושב .הוריה ,כשהבחינו בכך לקחו
אותה לטיפול מסורתי אצל אישה שמטפלת בביתה ומוציאה "שדים רעים" מהגוף ,ואכן
היא טופלה שם כמה שבועות עד להחלטת המטפלת שהיא הבריאה .לאחר חודשים אחדים
נראו שוב אותן התנהגויות ,והמשפחה לקחה אותה שוב למטפלת ,וכך חוזר חלילה שנים
רבות .ההורים והאחים הבוגרים דיברו על כך שהיא סובלת מ"קולה" שזה למעשה רוח רעה
שנכנסת בבן האדם ,וצריך להוציאה .בשיחות המשפחתיות עלה המתח בין חברי המשפחה
הצעירים ,שמתארים את זה כמחלת נפש ,ובין חברי המשפחה שמתארים את זה כרוח רעה
שצריך להוציאה ממנה .לפני כחמש שנים התגלה אצלה מחלת כליות כרונית ,באחד מהימים
שבהם הייתה מאושפזת בבית החולים פשטה את בגדיה והחלה ללכת בעירום במסדרון בית
החולים .זאת ועוד ,החלה לצעוק בבית חולים ולהשתמש באלימות פיזית .הצוות הרפואי
הפנה אותה לבדיקה פסיכיאטרית והפסיכיאטר נתן לה טיפול תרופתי להרגעה .הפסיכיאטר
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שאל את בני המשפחה אם זה מקרה ראשון ,ולדבריהם ,לא ידוע להם .בסיום הפגישה המליץ
הפסיכיאטר להפנותה לבית חולים פסיכיאטרי אם הטיפול התרופתי לא מסייע .לאחר
כחודש התנהגה בתיה שוב באלימות מילולית ופיזית בביתה :תקפה את משפחתה ,זרקה
ושברה את הרהיטים ,מלמלה לעצמה ,והיה חשש כבד שהיא תפגע בעצמה או באחד מבני
המשפחה כולל בילדיה .המשפחה לא פנתה לגורם מסייע והתמודדה לבד עד שהיא נרגעה.
בשיחה עם האחיות הן היו אובדות עצות מכמה סיבות .1 :כשמסבירים לבתיה שיש משהו
חריג בהתנהגותה ,היא לא מעוניינת לשמוע על כך .2 .בחלק מהאחים )הצעירים יותר( הציעו
שתפנה לאשפוז ,אך היא אינה מעוניינת ,והאחים המבוגרים יותר חוששים שמצבה יחמיר
עקב הטיפול המערבי  .3המשפחה )האחים הבוגרים והאם( לא מאמינה למערכת ,לדעתם
הם לא יבינו את המחלה לעומקה ,ובעקבות כך אין ביכולתם לתת לה מענה הולם .4 .הם
מפחדים שאנשים בסביבה יֵ דעו על כך.

מהסיפור של בתיה ניתן לראות כי היא מתמודדת עם סימפטומים של מחלת נפש.
בעידוד ובתמיכה של בני המשפחה היא פונה לטיפול מסורתי המסייע לה זמנית בהפחתת
הסימפטומים ,אך אינו מסייע לה בהיכרות עם זהותה החדשה ובהסתגלות לה ,כמתמודדת
עם מחלת נפש ,וכן  -בניהול הסימפטומים לאורך זמן וההתמודדות עימם .נוסף על כך,
ההתמודדות של בתיה ובני משפחתה כרוכה ברגשות בושה ,הסתרה וחוסר אמון במערכות
הבריאות המוצעות בישראל וביכולתן לסייע ובחשש מתגובת הסביבה .נראה כי שילוב
גורמים אלו מצמצם בפניה הזדמנויות שונות ומגוונות להחלמה.

סקירת ִספרות

בשנת  1975הוחל על יהודי אתיופיה חוק השבות ,והוחלט להעלותם לארץ )פלדמן.(1998 ,
יהודי אתיופיה עלו בשלושה גלי עלייה עיקריים :בשנים  1977–1985במבצע "משה" ו"מלכת
שבא"; עלייתם הייתה כרוכה בהליכה רגלית ,ברעב ,בתקיפת שודדים ורוצחים ,וכמחצית
מהם לא שרדו; הגל השלישי הוא מבצע "שלמה" שהתרחש ב– .1991יהודי אתיופיה הגיעו
לאדיס אבבה ,ומשם עלו כ– 14,000אנשים לישראל במטוסים בתוך שלושים ושש שעות )בן
עזר.(2007 ,

העלייה והקליטה בארץ ליוצאי אתיופיה היו רצופות אתגרים .נראה כי גם לאחר כשלושה
עשורים לעלייתם קיימים קשיים בהשתלבותם .לפי אלמוג ופז ) (2008אחד ההסברים
לקשיים הוא הפער התרבותי הקיצוני ,שאיתו נאלצה להתמודד הקהילה האתיופית בישראל,
ובעקבותיו נשברו מוסכמות ,ערכים תרבותיים ,חברתיים ,משפחתיים ,כלכלים ודתיים .יתר
על כן ,החברה הישראלית כחברה קולטת לא הבינה את הנורמות ואת התרבות האתיופית,
והממסד פעל תוך הספקת מענים ללא רגישות תרבותית .כמו כן ,יוצאי אתיופיה נאלצו
להתמודד עם גילויי עוינות וגזענות של החברה הישראלית .אלו היו גורמים מובהקים
בהגדרת הקשיים ותחושת המשבר של עולי אתיופיה )לייבל.(2009 ,

ניתן לראות את הפער גם בתחום הבריאות ,הקשר בין מקבלי השירות לנותניו הוא מורכב,
וקיים תסכול בקרב הצרכנים ונותני השירותים הנובעים מכמה גורמים :הבדלי שפה ותרבות;
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מעבר ממדינה ,ששירותי הבריאות בה מצומצמים ,למדינה בעלת שירותי בריאות מערביים;
תפיסת הבריאות היא מסורתית  -יוצאי אתיופיה טופלו בעיקר על ידי מרפאים מסורתיים
במדינת מוצאם .גורמים אלו יוצרים פער בניצול שירותי הבריאות ,כשהסיבות לכך הן בין
היתר חוסר שפה משותפת ,כשל בטיפול בין–תרבותי ,פערי תרבות שבגינם מתקיימים קשיי
תקשורת בין מקבלי השירות לנותניו )ברנדלי וקלטר–ליבוביץ' .(2017 ,בהתייחס למתמודדים
עם מחלות נפש ,הם נתפסו כמי שנכנסו בהם רוחות רעות )התקפת זר( הדורשות מהאדם
לספק את צורכיהם ,וטיפלו בהם מרפאים מסורתיים באמצעות טקסים ,עשבי מרפא ושחיטת
תרנגולת כדי להעביר את הרוח לתרנגולת ,תפילה ועלייה לרגל .לא זו אף זו ,את הטיפול
קבע המטפל ,והמטופל עשה כמבוקשו מתוך אמונה בכוחו שיסייע לו .אשפוז בבית חולים
היה נדיר באתיופיה מסיבות של מרחק בין העיר לכפר ,חוסר היכרות עם בית חולים ,רופאים
ממדינות שונות וכו' )בורגנה.(2007 ,
במחקר שנעשה בישראל בקרב ילדי אתיופיה נמצא שיעור גבוה שמאובחנים כמתמודדים
עם סכיזופרניה או עם פסיכוזות אחרות ביחס לקבוצות אחרות )יוצאי בריה"מ וילידי הארץ(.
למעלה מזה ,אבחנה נֵ ירוטית והפרעת אישיות הן נמוכות משאר הקבוצות .כמו כן ,שיעור
ההפניות מגורמי רווחה גבוה יותר ,ופנייה עצמית או של בני משפחה היא נמוכה משאר
הקבוצות .זאת ועוד ,סיוע באמצעות טיפולים פסיכולוגים הוא מועט ,לעומת טיפולים על
ידי אחיות פסיכיאטריות ,ולרוב הם מקבלים טיפול תרופתי ,לעומת טיפול בפסיכותרפיה
אינדיבידואלית .באשר לשימוש בשירותי השיקום הפסיכיאטרי ,יוצאי אתיופיה משתמשים
בשירותי הדיור והתעסוקה יותר מקבוצות אחרות בחברה ופחות בשירותי חברה ופנאי לעומת
קבוצות אחרות )יונגמן ,פוגוצ'וב וזילבר .(2008 ,בשנת  2015נכנסה הרפורמה בבריאות
הנפש לתוקף ,ולפי משרד הבריאות מטרתה להנגיש את שירותי בריאות הנפש באמצעות
מתן שירותים בקופות החולים .הרפורמה כוללת מגוון אנשי מקצוע ,הרחבת שעות פעילות
של הקופות ,קיצור זמני ההמתנה ,טיפול בעלות סמלית או בחינם .נוסף על כך ,מתן מענה
בקופות החולים הכלליות והנגשת השירות צפויים להפחית את הסטיגמה החברתית כלפי
מתמודדים עם מחלות נפש ולהגביר את המודעות לנושא זה )משרד הבריאות .(2017 ,באשר
למענים שניתנו ליוצאי אתיופיה ,ממחקר שנערך במרכז המחקר והמידע הושקע ממשרד
העלייה והקליטה תקציב ייחודי להכשרת עובדים סוציאליים יוצאי אתיופיה במערך בריאות
הנפש .וכן ממשרד הבריאות עולה כי מתקיימת תוכנית בלימודי הרפואה באוניברסיטת תל
אביב להכשרת רופאים ופסיכיאטרים להתמודדות עם אתגרי הרב–תרבותיות בבריאות הנפש
במימון משרד הבריאות )צח בן–יהודה .(2015 ,עם זאת ,לא נמצאו ממצאים שמתייחסים
לתרומת הרפורמה והמענים שהועלו לעיל ליוצאי אתיופיה באופן ייחודי.
בחלק זה אתייחס לכמה נושאים העולים מתוך הראיונות ולסקירת הספרות; טיפול מסורתי
מול מערבי ,קבלת עזרה מערבית כ"שאין ברירה" ,מסגרות ייחודיות ליוצאי אתיופיה,
מודעות למחלות נפש ,דור ראשון ושני יוצאי אתיופיה.
טיפול מסורתי מול מערבי :בסיפור של בתיה משפחתה בוחרת לטפל בה באמצעות מטפלים
מסורתיים יוצאי אתיופיה ,הם שמנחים את המשפחה כיצד לנהוג ,ולעיתים הטיפול נמשך
כשבועות בבתי המטפלים .ניתן לראות כי אופן טיפול זה עולה גם בספרות המחקרית לפי
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מחקר שנעשה בטורונטו :מהגרים מאתיופיה מעדיפים לפנות לטיפול מסורתי מלפנות
למטפלים מקצועיים מבריאות הנפש )יונגמן ושוקד" .(2009 ,והמשפחות רוצות יותר
לה6תיר ...אמ את שואלת על העדה בדרכ כלל הולכימ לרופאימ ..לא רופאימ לא מי6טקנימ
מטפלימ ..האא ..אלטרנטיביימ שזה משהו אחר .חארטה בארטה" ) .מרואינ " ...(.1לא
מדברימ על זה כל ככ הולכימ ומטפלימ בזה אצל אנשימ אחרימ אתיופימ" )מרואיינת.(' 2

קבלת עזרה "מערבית" כשאין "ברירה" :נראה כי אם יוצאי אתיופיה פונים לטיפול
בשירותי בריאות הנפש ,הם עושים זאת כשהמצב מחמיר ,ואין ביכולתם או ביכולת המטפל
המסורתי לסייע .כפי שמתואר בספרות יוצאי אתיופיה ,משתמשים בשירותי בריאות הנפש
כשמחלות הנפש הן קשות .הטיפול המוצע הוא בעיקר תרופתי ,ואילו במצבים שקיימים
קשיים נפשיים קלים יותר  -פונים לרופאי המשפחה או למטפלים מסורתיים יוצא אתיופיה
)יונגמן ,פוגוצ'וב וזילבר" .(2008 ,כנ לוקח הרבה זמנ עד להתפרצות ,המ יותר אוגרימ את זה
יש 6יכוי שאדמ עמ בעיות כאלה והוא עמ פיצול אישיות או ..שני זהויות הוא פתאומ בבית
משהו ואפ אחד לא ידע עד שזה לא מתפרצ בכל המובנימ")מרואיינ  (1למשל אחותי שהיא
לא חולה היא התמכרה אז אימא שלי לקחה אותה לכל מיני אנשימ אתיופימ שירפאו אותה
וכל פעמ המצב החמיר והיא האמינה בזה עד שהיא ראתה שזה לא עזר בכלומ היא ב6ופ
לקחה אותה לשיקומ ,והיא התחילה תהליכ אבל עד שזה לא מחמיר ממש המ יעשו הכול ולא
ילכו למרפאה הרגילה) .מרואיינת .(2

באשר למסגרות ייחודיות ליוצאי אתיופיה :לפי ספרות המחקר ילידי אתיופיה משתמשים
באופן שונה בשירותי בריאות הנפש ביחס לאוכלוסיות אחרות .השוני ניכר בפנייה עצמית
או של בני המשפחה בצורה מועטה לשירותי בריאות הנפש .הם מטופלים פחות על ידי
פסיכולוגים ,לרוב הטיפול שהם מקבלים הוא תרופתי ופחות פסיכותרפיה ,הם משתמשים
יותר בשירותי תעסוקה ודיור ופחות בחברה ובפנאי .לפי יונגמן ושוקד ) (2009השוני נובע
מגורמים תרבותיים ,המשגה שונה של פגיעות נפש ,למשל ,התייחסות לסימפטומים פיזיים
כדי לתאר את מצבם הנפשי וכן ,חוסר התאמה בין השירותים לקודים התרבותיים של יוצאי
אתיופיה .בסיפור של בתיה אינם פונים כלל לשירותי בריאות הנפש .בראיונות עולה שוני
מהותי בהקצאת מסגרות ייחודיות ליוצאי אתיופיה .לפי אחת המרואיינת ,בעיות נפש נוגעות
בכל האוכלוסייה והן חוצות תרבויות ומעמד חברתי ,ומכאן לכאורה אין צורך לעשות את
ההפרדה" .אני לא רואה בדבר כזה צורכ להבדיל ,אני מבינה את זה במ6גרות מ6וימות אמ
זה בחינוכ אמ זה בצבא כי כנ אנחנו לא יוצאימ מאותה נקודת פתיחה ,אבל אני לא חושבת
שזה צריכ להיות רק ל'אבשה' )אתיופימ באמהרית( במחלות הנפש אנחנו באותה נקודה.
אתה בנ אדמ ,אני בנ אדמ אתה חולה נפש אני חולת נפש ,אז שנינו נהיה באותו מקומ .זה לא
אבא שלכ עשיר או אימא שלכ עשירה ואימא שלי ענייה אז אנחנו צריכימ להיות לבד .זה
מחלות נפש זה לא נושא כלכלי לא יכני6ו אותו עכשיו לאיזה מו6ד ..לא יודעת מו6ד פרטי
או משהו כזה ..לא צריכ להפריד ביניהמ" )מראויינת  (2לפי מרואיינ  1מסגרות ייחודיות
ליוצאי אתיופיה יכולות לסייע ולהקל עליהם את המצב ,וכן יש ליצור חיבור ראשוני בין
מקבלי השירות לנותניו" .אמ היו מ6גרות רק לאתיופימ ,זה היה יכול להיות טוב .שיחות
באמהרית אנשימ אתיופימ זה יכול לעזור תחשבי על זה כמה הקלה זה".
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הסתרה ובושה :המרואיינים מתייחסים לתפיסה של יוצאי אתיופיה את מחלת הנפש ככזו
שיש בכוחה לבייש את המתמודדים ואת המשפחה המורחבת ,ולכן הם מעדיפים להסתיר
התמודדות זו .עניין זה עולה גם מתוך תיאור ההתמודדות של משפחתה של בתיה ,המשפחה
מתביישת לשתף ולגלות את הסוד גם לסביבה הקרובה" .אצל אתיופימ המ יותר מ6תירימ
את זה ,נוהגימ להחביא את זה לה6תיר ,כי זה בושה ברגע שבנ אדמ לא יכול לשלוט על
החיימ שלו אז יש בושה והמשפחות רוצות יותר לה6תיר)"...מרואיינת  .(2נושא זה אינו
ייחודי רק ליוצאי אתיופיה ,אלא מאפיין את כל אוכלוסיית המתמודדים ואת משפחותיהם
לפחות בהיכרות הראשונית עם המחלה.
דור ראשון ודור שני ליוצאי אתיופיה :מתוך סיפורה של בתיה עולה סוגיה נוספת הקשורה
לאחיה הצעירים והמבוגרים ,בעוד הצעירים מתייחסים למחלות הנפש בתפיסה מערבית ,וככזו
שיש לטפל בה ברפואה הישראלית ,האחים המבוגרים מתייחסים לכך כרוח רעה שנכנסה אל
בתיה והרפואה הישראלית אין בכוחה לטפל בעניין זה .גם המרואיינים מתייחסים לחלוקה
הזו ,ולפיהם הדור הצעיר הוא מודע יותר .עם זאת ,עולה כי ייתכן שהוא סובל יותר ממחלות
נפש "הצעירימ יותר מתאשפזימ אבל עד הגיל שלי לא הרבה מאושפזימ כי זה מצב קשה הגיל
שלי כבר מודע") ..מרואיין " .(1אנחנו עדה מאוד חזקה אמ אנחנו מתקרבימ או לא למרפאות
לבריאות הנפש תגידי לי כמה ראית את יוצאי אתיופיה שחולימ ב6כיזופרניה ,זה יותר האנשימ
שנולדו פה כל המחלות האלה העכשוויות 6כיזופרניה מאניה דיפר6יה וכו' זה יותר אצל
הצעירימ בעדה ופחות אצל המבוגרימ" )מרואיינת  .(2בעניין זה לא מצאתי ספרות מחקרית.

סיכום מנקודת מבט אישית
מאמר זה מבוסס על עבודה שנערכה בקורס לעובדים מתחילים בבריאות הנפש בבית הספר
הארצי לשיקום ,לשילוב ולהחלמה בקריה האקדמית אונו ,תוך תפקידי כעובדת סוציאלית
תעסוקתית בעמותת "גוונים" .העבודה נכתבה מתוך כוונה ורצון לתרום לידע הקיים ולשפוך
מעט אור על הנושא שבחרתי ,אך אין היא משקפת זאת באופן מעמיק .תיארתי את סוגיית
ההתייחסות ישראלים יוצאי אתיופיה למחלות הנפש ,למסגרות הטיפול והשיקום בהווי
הישראלי מכמה זוויות; סיפורה של אישה מתמודדת ,ספרות מחקרית ,שני ראיונות של
אנשים שבחרתי לראיין שהם מכריי .זו זכות גדולה עבורי ללמוד ולחקור ,ובכך להרחיב את
עצמי ואני מאמינה שאמשיך לעשות זאת בהמשך הן בפן המקצועי בתחום בריאות הנפש,
בתחומים נוספים והן בפן האישי.
יוצאי אתיופיה מתמודדים עם אתגרים רבים בישראל ביניהם הגירה ,גזענות ,משבר זהות וכו'.
עם זאת חשוב להניח את היד על הדופק ולזכור כי אומנם הסוגיות הן הומוגניות ומאפיינות את
רוב האוכלוסייה ,אך יוצאי אתיופיה הם חברה הטרוגנית שכוללת תתי–אוכלוסיות רבות; עולים
בשנות השמונים ,עולים בשנות התשעים ,עולים מזרע "ביתא ישראל" ,דור ראשון ושני וכן
ילדי הארץ ,ללא השכלה ,בעלי השכלה ,עדות נוספות מחבלי ארץ שונים באתיופיה ,הנמצאים
במעמד בינוני וכאלה שממוקמים בנמוך .אנשים ששייכים למעמדות מסוימים באתיופיה
)גבוהים ונמוכים( ומעמדם ממשיך גם בישראל .שימת דגש בעניין ההטרוגניות חשובה לנו
כבני אדם וכאנשי מקצוע משום שלאבחנתנו ולהסתכלותנו יש חלק ממשי בהתייחסותנו
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ובמענים שאנו נספק לאדם .וחשוב להביא בחשבון את ייחודיות האדם ,כחלק מראייתנו
אותו כמכלול וכשלם .בהתייחס למענים הייחודיים הניתנים כיום ליוצאי אתיופיה בנושאי
בריאות בכלל ,ובריאות הנפש בפרט ,ידוע לי כי יש עמותת "טנא" שעושה זאת באמצעות
מומחים יוצאי אתיופיה ובשיתוף הקהילה .סוגיית המענה הייחודי היא סוגיה שעולה בתחומים
רבים עם אוכלוסיות שונות .בעניין זה לעניות דעתי יש לנהוג ברגישות ולבחון את הגבול בין
רגישות תרבותית להבדלה תרבותית ,וכן לבחון זאת כפי שאמרתי לעיל גם ביחס לאוכלוסיות
ההטרוגניות הקיימות בכלל ,ובקהילת יוצאי אתיופיה ,בפרט .באשר לטיפולים פסיכותרפיסטים
ופסיכולוגים ,יש עובדים סוציאליים ומרפאים בעיסוק יוצאי אתיופיה בתחום בריאות הנפש,
אך לא ידוע לי על פסיכולוגים קליניים או על פסיכותרפיסטים .פגשתי כמה פעמים אימהות
יוצאות אתיופיה שמבקשות לקבל תמיכה כזאת ,אך לפיהן בהיעדר מענים המתאימים לתרבותן;
בהכרח אמהרית( ,היכרות עם ערכי התרבות ,חשש
ֵ
מטפלים שיצרו עימם שפה משותפת )לא
שהמטפלים לא יבינו או לא יהיו אמפתיים.

לסיכום ,לכל אדם יש הזכות לטפל בעצמו כפי רצונו ,ובדרך שבה הוא מאמין .עם זאת,
חשוב שיעשה זאת מתוך בחירה מודעת לשלל האפשרויות הקיימות והמוצעות לו .לעניות
דעתי ,האחריות ליצירת ההזדמנויות ולשבירת המחסומים הקיימים היא של אנשי המקצוע
שתפקידם הוא ממשי ובעל השפעה רבה בחיי האדם בשיתוף ובשותפות עם אנשי מפתח
בקהילה האתיופית שעשויים לתרום תרומה מובהקת לידע ולהיות גורמים מתווכים.
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כנרת וסטמן ,אסתי ויסברג ,גליה מורן ,רונית דודאי ,נעמי הדס לידור

תפיסת הצוות כמסייע בהשגת מטרות
אישיות כגורם המקדם תחושת החלמה
בקרב דיירי מסגרות דיור בקהילה

תקציר

ניסוח מטרות אישיות וחתירה להשגתן יוצרים תחושת משמעות ותורמים להחלמה,
להשתלבות בקהילה ,לתפקוד תעסוקתי ולהסתגלות חברתית של אנשים הסובלים מהפרעות
נפשיות .עם זאת ,מחקרים אחדים בדקו אם תפיסת צרכנים את הצוות כמסייע בהשגת
מטרות אישיות ,קשורה עם תחושת החלמה ועם הישגים אחרים בשיקום .לראשונה עקבנו
בארץ אחר נקודת המבט של המשתקם לגבי עצם קיומן של מטרות אישיות עבורו ,וכן
בדקנו את המידה שבה הצוות נתפס כמסייע בהשגתן .בדקנו אם קיום המטרות וסיוע הצוות
בהשגתן אומנם מקדמים את תפיסת ההחלמה ,את השיקום התעסוקתי והחברתי.

השיטה

המחקר נערך במסגרת התוכנית לבדיקת שביעות רצון של משתקמים ממסגרות השיקום
שלהם בקהילה על ידי "סוקרי איכות" )יוזמה דרך הלב( על מדגם גדול של צרכנים,
המתגוררים במסגרות דיור מגוונות בקהילה.

הנתונים נאספו בשנים  ,2013–2014מ– 2,121נבדקים שכללו  1,222דיירים בדיור מוגן ו–899
דיירים בהוסטלים .הנבדקים מילאו שאלון לבדיקת שביעות רצון מהיבטי השיקום ואיכות
החיים .השאלון נבנה על ידי צוות של חוקרים ,אנשי מקצוע ,צרכנים ומשפחות על בסיס
שאלונים מוכּרים .הוא כולל שאלות בנושאי השיקום וכן שאלות הנוגעות למטרות אישיות,
לתמיכת הצוות ולתפיסת ההחלמה.

בהמשך לניתוח הנתונים ולהסקת מסקנות ,היו מפגשי משוב במסגרות שנסקרו ונערך דיון
בדבר משמעות הממצאים שנתקבלו והשלכותיהם לגבי תהליכים במסגרת.

ממצאי המחקר

 80%מדיירי הדיור המוגן ו– 72%מדיירי ההוסטלים דיווחו שיש להם מטרות ותוכניות
אישיות לשנה הקרובה .הנסקרים ממסגרות הדיור השונות נבדלו בסוגי המטרות שצייַ נו .עם
למדדי
זאת ,בשתי הקבוצות ,עצם קיום המטרות )ללא קשר לתוכנן( נמצא קשור במובהק ַ
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החלמה ,לתעסוקה ולשביעות רצון מהיחסים החברתיים .כן נמצא קשר חיובי ומובהק בין
תפיסת הצוות כמסייע בהשגת מטרות לבין מדדי החלמה ,שביעות רצון חברתית ושיקום
תעסוקתי .ממצאים אלו נמצאו תקפים ללא קשר למאפיינים דמוגרפיים ובריאות–נפשית
מדווחת.
במפגשי המשוב נתגלה פער בין קיומן של תוכניות שיקום בפועל לבין היעדר מודעות
לקיומן של מטרות או תוכניות מצדם של המשתקמים .כמו כן ,נתגלה פער בין תפיסת הצוות
את עצמו כמקדם את מימוש תוכניות השיקום של הדיירים לבין תגובות הדיירים שלא תפסו
בהכרח את הצוות ככזה.
ֵ

מסקנות
המחקר תיקף מחקרית את חשיבות קיומן של מטרות אישיות ואת תפיסת עזרת הצוות
במימושן ,כגורם מקדם תחושת החלמה .המחקר הראה פער הקיים בין תפיסת המתמודדים
והצוות לעצם קיומן של תוכניות ומטרות ובין מידת התמיכה הניתנת להשגתן .אנו מציעים
כי שירותים מקדמי החלמה ישאפו לקדם קביעת מטרות והשגתן וישימו דגש בהכשרת
הצוות בתחומי ניסוח מטרות לעתיד ועזרה במציאת דרכים להשגתן .כמו כן ,ימשיגו ויטמיעו
לתוך השיח השיקומי את תפיסת הצבת המטרות וההתקדמות למימושן.

מבוא
שינויים משמעותיים חלו בתחום בריאות הנפש ממחצית שנות ה– 90של המאה ה–,20
ואלה כללו מעבר מהתמקדות במדיניות ובפרקטיקה בטיפול קליני בסימפטומים ,לגישה
ממוקדת אדם והחלמה )Anthony, 1993;Adams & Grieder, 2005;Borg, Karlsson,
 .(Tondora,& Davidson, 2009; Davidson, et al., 2009שינוי זה נובע מההכרה הגוברת
באפשרויות של אנשים בעלי מגבלה נפשית לחיות חיים מלאים ,מספקים ,תורמים ומלאי
תקווה ,למרות האתגרים שעימם הם מתמודדים וחרף המגבלות הנכפות עליהם בשל מחלתם
) .(Anthony, 1993; Farkas & Anthony, 2010; Slade, 2009בד–בבד התפתחה ההבחנה
בין החלמה קלינית להחלמה אישית .הראשונה ,בדרך כלל נחשבת כמטרה אובייקטיבית,
המוערכת על ידי צופה ושמה דגש בהפחתת סימפטומים וטיפול יעיל על ידי שירותי בריאות
הנפש .(Andersen, et al, 2010; Slade, 2009, 2010) .השנייה  -החלמה אישית  -עוסקת
בחוויות סובייקטיביות הכוללות שינויי גישה לחיים ולמחלה .מודגשים בה תפקיד התקווה
והגישה האופטימית כלפי העתיד בהתמודדות "עם ומעבר" ) ( with and beyondלהפרעה
הפסיכיאטרית ) .(Anderson et al., 2003,2010; Leamy, et al.,2011מושג זה מדגיש
את ביסוסם של מטרה ומשמעות בחיים ,פיתוח זהות עצמית חיובית ,העצמה ושילוב קהילתי
עבור המתמודדים ,תוך קבלת אחריות עצמית על איכות החיים ) (wellnessהאישית
) .(Deegan, 1996; Moran & Nemec, 2013ברמה בין–לאומית ,מערכות בריאות הנפש
מתמודדות עם אתגרים העוסקים בשינוי מדיניות זה וחותרות לעבור לשירותים הממוקדים
בהחלמה אישית ) .(Slade, 2010היבט אישי וסובייקטיבי זה אומץ גם במחקר הנוכחי.
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השגת מטרות נחשבת כגורם מאיץ בתהליך ההחלמה ) .(Anderson et al., 2003החלמה
היא תהליך המתרחש כאשר מי שמתמודד עם הפרעה נפשית מגלה )או מגלה מחדש( את
כוחותיו ואת יכולותיו להשיג מטרות אישיות ולפתח תחושת זהות ,המאפשרת לו לצמוח ֵמעבר
להתמודדות הנפשית ) .(Mueser, et al., 2002על כן ,חשוב לכלול מטרות אישיות בהערכת
שירותים ,מלבד להשיג את המטרות המסורתיות של תפקידים חברתיים מוערכים )Slade,
 .(2010מטרות אישיות קשורות קשר הדוק לתהליך ההחלמה כי הן לרוב מלוות בהכוונה
עצמית המתאפשרת על ידי התעוררות תחושת תקווה )Anderson et al., 2003;Deegan.
 .(2002; Leamy, Bird et al., 2011הקשר בין תקווה להשגת מטרות תוארה בתאוריית
התקווה של Snyder.סניידר בשנת  2006הגדיר את המושג "תקווה" כמושג המשלב שלושה
מרכיבים .1 :זיהוי מטרות .2 ,פיתוח דרכים להשגתן .3 ,אמונה ביכולת היחיד להשיגן .הוא
הציע שבניית תקווה תסייע לקידום תהליכי שיקום דרך שימוש בטכניקות התערבות ,שנועדו
ליצור מטרות ברורות ויציבות יותר .ידוע כי הגדרת מטרות אישיות בעלות משמעות עם
אנשים בעלי מגבלה נפשית ,מקדמת תחושת תקווה ומוטיבציה לגבי החלמתם.

ככלל ,הגדרת מטרות מוכּרת כמרכיב חשוב בשיקום נפשי–חברתי );Clarke, et al., 2006
 (Clarke, et al 2009של מתמודדים ,והיא נמצאת במרכז התערבויות רבות לקידום שיקומם.
דוגמה הממחישה זאת היא טכנולוגיית המטרה המשותפת ,שהיא טכנולוגיה להשגת מטרות
שבה נעשה שימוש לתמיכה בתהליכי אוטונומיה והחלמה של בעלי הפרעה נפשית )Clarke,
 .(et al., 2006נמצא שהכשרת צוות בטכניקות של קביעת מטרות שיפרה שיפור של ממש
את התדירות ואת האיכות של תיעוד המטרות על ידי הצרכנים ) .(Clarke, et al., 2009עם
זאת חשוב לציין כי מחקרים אלו לא בדקו את הקשר בין מטרות אישיות כשהן לעצמן עם
החלמה אישית .קשר זה נבדק במחקר הנוכחי.

תוכניות רבות של שיקום כוללות עזרה בהשגת מטרות אישיות כחלק מפרוטוקול הטיפול.
אחת מתוכניות אלו ,הנה ) - (Illness Management and Recovery IMRהתערבות
שנועדה לעזור לאנשים בעלי מגבלה נפשית לנהל את מחלתם ולהשיג מטרות אישיות
) .(McGuire, et al., 2014תוכניות אלה לא בדקו ישירות התקדמות בחתירה להשגת
מטרות ואת הקשר שלה להחלמה .אבל הן בדקו והראו ,אם כי לא באופן עקבי ,שיפור כללי
במדדי  .IMRמחקרים אחרים בדקו ישירות השגת מטרות שיקום ,שקבע הצרכן .למשל,
ַ
מחקר שנחקר בשוודיה בחן את המודל להתערבות שיקומית של אוניברסיטת בוסטון ,תוך
מעקב אחר צרכנים בפרק זמן של שנתיים .הם מצאו שבמחקר מעקב ,השיגו  65%מהצרכנים
את מרבית מטרות השיקום ,שניסחו לעצמם ,והראו שיפור מובהק בתפקוד נפשי–חברתי.
) (Svedberg, et al., 2014במחקר אקראי מבוקר הושוו נבדקים שקיבלו שירותי שיקום
כאלו עם נבדקים שקיבלו טיפול רגיל .לאחר פרק–זמן של  24חודשים )Swildens et al.,
 (2011הראו התוצאות שהקבוצה שקיבלה שירותי שיקום השיגה תוצאות טובות יותר ביישום
מטרות שיקום ובהשתתפות חברתית .עם זה ,לא נמצאה כל השפעה על מדידות התפקוד,
על הצורך בטיפול ועל איכות החיים .מחקרים אלו וגם אחרים ,שהתמקדו בהתערבויות סביב
קביעת מטרות ,לא בדקו באופן מפתיע את הקשר בין השגת מטרות אישיות לבין תחושת
החלמה אישית.
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רק מחקר אחד שנעשה בקרב קבוצה קטנה של מתמודדים ) (N=17בדק קשר בין השגת
מטרות לבין התקדמות בהחלמה נפשית–חברתית ,בפרק–זמן של שלושה חודשים )Clarke,
 .(Oades, et al., 2009השגת מטרות נמצאה כמתווכת של הקשר בין מצוקה בעטיים של
סימפטומים לבין דיווח עצמי על תחושת החלמה .כדי לתקף את קיום הקשר בין מימוש
מטרות לבין החלמה ,נדרשים מדגמים גדולים יותר ממגוון מסגרות שיקום ,תוך התמקדות
בהשגת מטרות ִקצרות טווח וארוכות טווח .מחקרים כאלו יוכלו לבסס או להפריך את
ההנחה כי תמיכת אנשי הצוות בהשגת המטרות היא בעלת תפקיד בקידום תחושת ההחלמה
האישית .המחקר הזה נועד לבחון לראשונה קשר זה בקרב אוכלוסייה גדולה של מתמודדים
המקבלים שירותי סל שיקום בתחום הדיור.

שיקום והחלמה  -ההקשר הישראלי
בישראל ,כמו במדינות אחרות ,קובעי המדיניות ובעלי העניין השקיעו מאמצים רבים
ושיטתיים כדי לפתח גישה וכלים מכַ ווני החלמה ,שבמרכזה האדם .יוזמה מרכזית בהקשר
זה היא חקיקת חוק שיקום נכי הנפש בקהילה התש"ס–Aviram, 2010; Lerner,) 2000
 .(Hornik–Lurie & Zilber, 2012החוק מציע סל שיקום ,המותאם לכל פונה באופן אישי,
והכולל מגוון של תמיכות ,שירותים ומשאבים הנוגעים לתחומי החיים העיקריים :מגורים,
תעסוקה ,חינוך ,חברה ,פנאי ובריאות )RMD, 2001; Shershevsky, 2006; Aviram,
 .(2010; Aviram, Guy & Sykes, 2007כחלק מפיתוח שירותי השיקום נקבעו בשנים
האחרונות מדדים לבדיקת איכות השירות) ,(fidelity scaleבהם כלולה החובה שלכל צרכן
תהיה תוכנית שיקום אישית בעלת מטרות תפקודיות ודרכים להשגתה .כמו בארצות אחרות,
כך גם בישראל :אתגר עיקרי בשירותים אלו ממשיך להיות ליווי האנשים בהשגת מטרותיהם
האישיות ) ,(Lerner, et al., 2012; Moran, et al., 2015ושילובם בקהילותיהם הטבעיות
באופן מייטבי )Bond, Campbell, & Becker, 2012; Green, et al., 2014; Pratt, et
.(al., 2007; Whitley & Siantz, 2012

מטרות המחקר
מחקר זה נועד לבדוק כמה היבטים של מאפיינים ייחודיים הקשורים לקביעת מטרות בקרב
צרכנים המשתייכים למסגרות דיור במערך השיקום בישראל .ראשית ,ביקשנו לבדוק כמה
אנשים העידו על עצמם ,שהם בעלי מטרות או תוכניות ,ומה סוג המטרות או התוכניות שהיו
להם .שנית ,ביקשנו לקבוע אם היו תחושת החלמה טובה יותר ותוצאות נפשיות–חברתיות
חיוביות יותר )במיוחד ביחס לסטטוס תעסוקתי ושילוב חברתי( למי שהעידו על עצמם
כבעלי מטרות או תוכניות לעתיד הקרוב ,לעומת מי שלא דיווחו על קיומן של מטרות אלו.
שלישית ,רצינו לחקור ,כמעט בפעם הראשונה במחקר בקנה מידה גדול ,אם אותם דיירים
שדיווחו שצוות השיקום )צוות מקצועי לעומת מדריכים( מסייע להם להשיג את מטרותיהם,
יהיו בעלי תחושה טובה יותר של החלמה.
המחקר גם בדק את ההשפעה של גורמים אחדים על שיעור תחושת ההחלמה ,כולל הסוגים
הספציפיים של המטרות האישיות ,סוג אנשי צוות השיקום או סוג שירות הדיור.
487

השיטה

מסגרת המחקר

המחקר נעשה ביוזמת תוכנית "סוקרי איכות" של חברת "יוזמה דרך הלב" ,המפעילה משנת
 2006סקרים לבדיקת שביעות הרצון ואיכות החיים של צרכנים ,המשולבים במסגרות סל
השיקום .את הסקרים מבצעים ברציפות צרכנים שהוכשרו לכך ,והסקרים עוסקים בתפיסות
מקבלי השירותים בתחומים שונים .מטרת הסקר היא לבדוק את איכות חייהם ושביעות
רצונם של המשתקמים מהשרות ,הניתן להם בקהילה לצורך הערכת יעילותן של תוכניות
השיקום ,שיפור איכות השירותים במסגרות עצמן ושינויים במדיניות המשרד בהתאם לכך.
תוכנית זו היא פרי יוזמה של המועצה הארצית לשיקום נכי הנפש בקהילה ,והיחידה לשיקום
באגף שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות היא שמממנת אותה .התוכנית נמצאת בהלימה
עם הקווים המנחים שמפתח ארגון הבריאות העולמי ) (WHOלהעצמת מקבלי השירות.
קווים מנחים אלה כוללים התייחסות למעורבותם של מקבלי השירות והמטפלים בבדיקה
ובניטור של שירותי בריאות הנפש ) .(Sweeney and Wallcraft, 2010שאלוני הסקר נבנו
בספרות העולמית ,תוך התאמתם לצרכים ולמאפיינים
בהתבסס על השאלונים המקובלים ִ
הייחודיים של אוכלוסיית ישראל .תהליך בניית השאלונים נעשה בשיתוף עם קבוצות מיקוד,
ובה מלבד אנשי מקצוע ,אקדמיה ויזמים ,גם צרכנים ובני משפחות .הסקר הוא אנונימי.

נתוני המחקר הנוכחי נלקחו מממצאי הסקר של שביעות רצון ואיכות חיים ,שנערך בקרב
אנשים המקבלים שירותי דיור שונים בשלושה מחוזות )מרכז ,דרום וירושלים( .הריאיון
המובנה כלל ַמדדים חברתיים–דמוגרפיים ,דירוג עצמי של הבריאות הנפשית ,מצב תעסוקתי,
שביעות רצון בעבודה ,מתנאי המגורים ומהצוות המקצועי ,מהקשרים החברתיים ומההחלמה
האישית.

המשתתפים

במחקר זה השתתפו  2,121משתקמים ,שהשתייכו לשתי קבוצות עיקריות 1,222 (1) :אנשים
המתגוררים ב– 46מסגרות דיור מוגן )עם שיעור היענות ממוצע של  899 (2) ;(79%אנשים
המתגוררים ב– 61הוסטלים )עם שיעור היענות ממוצע של .(77%

מַדדים

)למשל ,להשתכר טוב יותר באותה מסגרת תעסוקה ,לשדרג את התפקיד הנוכחי ,לשפר
את מיומנויות היום–יום ) .3 ;(ADLהתקדמות מעבר למסגרת או לעשייה שונה ומאתגרת
)למשל ,השתתפות בקורסיםַ ,מעבר לתעסוקה נתמכת או לעבודה בשוק החופשי ,פתיחת עסק
חדש(;  .4שיפור עצמי/העצמה עצמית/איכות חיים )למשל ,ירידה במשקל ,הפסקת העישון,
תחושה טובה יותר ,שיפור הביטחון העצמי ,להפוך לאופטימי יותר(;  .5לימודים או הכשרה
מקצועית )המשך רכישת השכלה ,השתתפות בקורסים מקצועיים או הכשרה מקצועית(;
 .6שיפור חיי החברה )למשל ,להתחתן ,למצוא חבר או חברה ,להשתתף בפעילויות פנאי
חברתיות(;  .7מטרות אחרות )למשל ,לימוד נהיגה ,נסיעה לחו"ל(.

תפיסת המשתתפים את הצוות כתומך בהשגת מטרות אישיות
המשתתפים נתבקשו לדרג את מידת התמיכה שקיבלו מצוות השיקום ואת נכונותו לסייע
להם בחתירתם להשיג את מטרותיהם האישיות עבור שני סוגי אנשי צוות .1 :הצוות המקצועי
)לדוגמה ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגיים ,מרפאים בעיסוק(;  .2מדריכי שיקום .טווח
התשובות נע מ–') 1בכלל לא'( ועד ') 5במידה רבה מאוד'(.

החלמה אישית
החלמה אישית נמדדה באמצעות סולם  RASהמקוצר בגרסתו העברית ,ובו  12סעיפים
דרגות .הסולם בגרסה העברית פותח לאחרונה
הנמדדים על פני סולם מסוג לִ ֵיק ֵרט בעל ָ 5
מתקף ארבעה מתוך חמשת
) (Roe, Mashiach–Eizenberg & Corrigan, 2012והוא ַ
הגורמים שזוהו במקור ).(Corrigan et al., 2004
משתני תוצאה נוספים .משתנים אלו כללו –
 .1סטטוס תעסוקה :לא עובד ,מועדון תעסוקתי ,מפעל מוגן ,תעסוקה נתמכת ,עבודה בשוק
הפתוח ללא ליווי ו/או לימודים.
 .2שביעות רצון מהיחסים החברתיים :נמדדה באמצעות  7פריטים )מתוך  (8של תת–
השאלון מתוך ראיון איכות החיים של להמן ) ,(1988הבודק שביעות רצון מהחיים
החברתיים.

הגדרת מטרות אישיות ותוכניות

קיומן של מטרות אישיות אצל הדיירים נמדד לפי התשובה לשאלה :האם יש לך מטרות
אישיות ו/או תוכניות לשנה הבאה? )כן/לא( .אם הייתה התשובה חיובית ,התבקש המשתתף
לפרט בהרחבה את תוכן המטרות .זוהו  14קטגוריות המייצגות מטרות לסוגיהן .בהמשך
אוחדו קטגוריות אלו ל– 7אשכולות המאפיינים סוגי מטרות ,והן כללו עניינים אלה.1 :
שימור ההישגים הקיימים )למשל ,להמשיך בעבודה הנוכחית(;  .2שיפור ההישגים הקיימים

משתני בקרה
א .דירוג אישי של הבריאות הנפשית )(Self Rated Mental Health
נמדד על פי תשובה לשאלה" :כיצד היית מדרג את הבריאות הנפשית הכללית שלך?"  -על
דרגות מ– = 1לקויה מאוד ,ועד  = 5טובה מאוד .השאלון
סולם תשובות לִ ֵיק ֵרט בעל חמש ָ
נמצא תקף )עיין Fleishman & Zuvekas, 2007; Jang et al.,) .(Ahmad et al., 2014
 SRMH .(2012; Kim et al., 2011; Mawani & Gilmour, 2010נחשב לכלי יעיל
בניטור ובהערכה של מצב הבריאות הנפשית והרווחה הנפשית )Fleishman & Zuvekas,
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 .(2007; Mawani & Gilmour, 2010הוא עשוי לאפשר גם חיזוי של תחלואה נפשית
עתידית ) .(Ahmad et al., 2014נמצא כי הוא קשור לגודל הרשת החברתית ,לשביעות
הרצון מהדיור ולשביעות הרצון משירותי בריאות הנפש )Ahmad et al., 2014; Yoon
 .(& Young 2014לפיכך ,סביר כי  SMRHיהיה משתנה מתערב במחקר הנוכחי ועל כן
השפעתו קוזזה.

ב .משתני בקרה אחרים כללו מאפיינים דמוגראפיים של גיל ,שנות ההשכלה ומין ,מכיוון
שנמצא כי משתנים אלו בעלי מתאם עם .(Yoon & Young 2014) SRMH

ממצאים

מאפייני אנשים בעלי מטרות אישיות ותוכניות שיקום

שיעור המשיבים שדיווחו על קיומן של מטרות אישיות או על תוכניות היה באופן מובהק גבוה
יותר בקרב דיירים בדיור מוגן ) (79.9%מבקרב דיירי ההוסטלים ) .(72.4%יתר על כן ,בשתי
צורות המגורים היו הנבדקים שדיווחו על קיומן של מטרות או של תוכניות בעלי מאפיינים
ברורים ,לעומת אותם נבדקים שלא דיווחו על קיום מטרות או תוכניות אלו .המדווחים על קיום
מטרות היו צעירים ,בעלי השכלה גבוהה ,ששהו במסגרות הדיור פרק–זמן קצר ,והם דיווחו על
בריאות נפשית טובה .לא נצפתה מגמה עקבית ביחס להבדלים בין המינים.

חשוב לציין כי בעלי המטרות האישיות הראו תפקוד גבוה יותר .תפקוד זה ניכר בשיעור
גבוה יותר של עובדים מקרבם ,במיוחד בתעסוקה נתמכת או בשוק הפתוח ללא לווי ,או הם
לומדים לימודים אקדמיים או מקצועיים .בו–בזמן ,רבים מהם דיווחו על היותם בעלי קשרים
מרובים יותר עם אנשים שאינם משתקמים ,על שביעות רצון גבוהה יותר מיחסים חברתיים
ועל רמות גבוהות יותר של החלמה אישית.

ביקשנו עוד לבדוק אם קיים שוני בין סוגי המטרות או התוכניות בשתי קבוצות הנבדקים.
כשליש מהם בשתי הקבוצות הביע רצון להתקדם בחיים ,אולם מטרותיהם ותוכניותיהם
האחרות היו שונות שינוי של ממש .שיעור גבוה יותר מדיירי ההוסטלים היו בעלי מטרות
לשימור או לשיפור של המצב הקיים .לעומת זאת ,לדיירים רבים יותר בדיור המוגן היו
מטרות להתקדמות או העצמה אישית  -ללמוד ,לשפר את הסטטוס התעסוקתי ואת החיים
החברתיים.

בניתוח נוסף ביקשנו לבדוק אם יש משמעות לסוגי המטרות או התוכניות ,ובמיוחד אם
אחת משבע הקטגוריות של המטרות שנמנו עשויה להיות קשורה לתחושת החלמה גבוהה
יותר .לא נמצא הבדל ממשי כזה .יתר על כן ,תוצאות ניתוח  ANCOVAהראו שממצאים
אלו נשמרים גם לאחר בקרה למשתנים של גיל ,מין ,ותק במסגרת ,רמת השכלה ,סטטוס
תעסוקתי ובריאות נפשית מדווחת .תוצאות אלו מרמזות שהגורם הממשי בקשר בין קביעת
מטרות והחלמה הוא עצם היכולת להגדיר מטרות או תוכניות ,ללא קשר לסוגן .לאור זאת,
בניתוחים הבאים הבחנו בין הנבדקים לפי קיומן או אי–קיומן של מטרות אישיות או תוכניות,
ללא הפרדה נוספת בין סוגי המטרות המדווחות.
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משמעות תפיסת סיוע הצוות בהשגת מטרות אישיות או תוכניות שיקום
בקרב הנבדקים שדיווחו על קיומן של מטרות אישיות או תוכניות 80.4% ,מהמתגוררים
בדיור המוגן דיווחו שהצוות המקצועי מסייע להם להשיג את מטרותיהם במידה רבה או רבה
מאוד .לגבי מדריכי השיקום ,התוצאה הייתה  .79.4%הנתונים בהוסטלים היו באופן כללי
נמוכים  76% -לצוות המקצועי ו– 72.7%למדריכי השיקום .בניתוח אחר ,מידת הסיוע הנתפס
אצל המשתתפים ,והניתן לשם השגת המטרות האישיות או התוכניות ,נותחה כמשתנה רציף.
בקרב הדיירים בדיור המוגן נמצא קשר חיובי ומובהק בין החלמה אישית לבין תפיסת עזרת
הצוות בהשגת מטרות או תוכניות ,הן עבור הצוות המקצועי והן עבור מדריכי השיקום.
ִמתאמים חיוביים דומים נמצאו עבור דיירי ההוסטלים .תחושת החלמה אישית הייתה בעלת
ִמתאם גבוה עם תפיסה של בריאות נפשית בשתי הקבוצות והייתה קשורה קשר גבולי
לתפיסת עזרת הצוות ,כמקדם השגת מטרות או תוכניות אישיות.
למתאמים החיוביים בין תפיסת עזרת הצוות בהשגת מטרות או תוכניות ותחושת
בהמשך ִ
החלמה נבחן אם קשר זה נשמר גם לאחר קיזוז ההשפעה של משתנים מתערבים אפשריים.
ניתן לראות שמשתני המחקר מסבירים שיעור גבוה יותר מהשונות בתחושת ההחלמה בקרב
דיירי הדיור המוגן .עזרת הצוות המקצועי הייתה בעלת ִמתאם חיובי ומובהק עם ההחלמה
האישית ,הן אצל דיירי הוסטלים והן אצל אנשים המתגוררים בדיור מוגן .מאידך גיסא ,לא
נצפו ִמתאמים מובהקים לגבי הסיוע של מדריכי השיקום.
במפגשי המשוב שנערכו במסגרות שנסקרו ,ושבהם נערך דיון במשמעות תוצאות הסקר,
תיארו בפנינו אנשי הצוות כי מושקעת עבודה רבה בניסוח מטרות ותוכניות ,וכי לכל דייר
יש תוכנית שיקום על פי הנוהל .תהליך כתיבת התוכנית מתנהל במשותף על ידי אנשי
הצוות המקצועי והמתמודדים ,ולא בכל המסגרות המדריכים שותפים לכך באותה מידה.
מרכיב מאתגר ולעיתים מתסכל בעבודה הוא להתמודד עם התנגדות של מתמודדים לעצם
כתיבת תוכנית שיקום ועם הקושי שלהם להציב לעצמם מטרות .אחת הסוגיות שעלו היא
ההבחנה בין מטרות לשיפור ולשימור ,עם קושי לעיתים לראות באחרונות תוכנית "ראויה"
דייה .אף שכאמור ,יש לכל מתמודד תוכנית שיקום ,נוכחנו כי לרבים קשה לזכור את המושג
ולהעבירו מהתוכנית הכתובה לעשייה היום–יומית .הצוות על פי רוב תפס את עצמו כפעיל
ומקדם את מימוש התוכנית .כמו כן ,במסגרות רבות נוכחנו כי מתבצעת עבודה שיטתית,
קבועה ומאומצת לביצוע מטלות יום–יומיות .סביב פעילות זו מתעורר לא אחת מתח בעיקר
בין המדריכים למתמודדים .עם זאת ,בלט הפער בין תפיסת הצוות את העיסוק בתפקודים
אלו ואחרים כמקדם מטרות ,לעומת תפיסת הצרכנים ,שלא ראו פעמים רבות את הקשר בין
עיסוק בתפקודים אלו לבין מטרות השיקום האישיות שלהם.

דיון
המעבר בשדה בריאות הנפש למתן דגש על האדם שבמרכז ולקידום החלמה  -עורר תשומת
לב לגבי הצורך של שירותי השיקום לתמוך ביכולת הצרכנים להגדיר ולקדם השגת מטרות
אישיות ולקדם יכולת זו )Clarke et al., 2006; Davidson, et al., 2009; Slade, et al.,
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בחנּו אם דיווחו צרכנים בשירותי דיור לסוגיהם על קיומן של מטרות
 .(2014במחקר הזה ַ
אישיות או תוכניות ,ואם קיומן של מטרות או תוכניות קשור לתחושת החלמה .נוסף על כך,
בחנו אם יש קשר בין תפיסת אנשי השיקום המלווים כתומכים בהשגת מטרותיהם האישיות,
לבין תפיסת ההחלמה של המשתקמים.

הממצא העיקרי מראה כי קרוב ל– 75%מהדיירים דיווחו שיש להם מטרות אישיות ותוכניות;
אצל דיירים אלו נמצאו רמות החלמה גבוהות יותר ,נטייה רבה יותר להיות מועסקים
בתעסוקה נתמכת ,בשוק החופשי ללא ליווי או להיות מעורבים בתוכניות השכלה ,וכן
שביעות רצון מהחיים החברתיים ,לעומת דיירים שלא היו להם מטרות או תוכניות .יתר על
כן ,קרוב ל– 78%ממי שדיווחו לגבי קיומן של מטרות ותוכניות שיקום ,גם דיווחו שצוות
השיקום סייע להם להשיג את מטרותיהם האישיות וליישם את תוכניותיהם .כפי שנצפה,
המידה שבה הצוות נתפס מטעם הדיירים כמספק סיוע הייתה קשורה באופן ממשי וחיובי
להחלמה אישית ,גם לאחר קיזוז ההשפעה של משתנים מתערבים אפשריים ,לרבות בריאות
נפשית מדווחת .ממצאים אלו מוסברים ונידונים בהמשך.

על רקע ממצאי המחקר ,ראוי לציין כי אף שיש דרישה עבור כל צרכני סל השיקום להיות בעלי
תוכניות שיקום ,תוך הערכה רציפה שלהן ,הרי המחקר מראה ששיעור ניכר מהמשתקמים
) 20–28אחוזים( דיווחו שאין להם מטרות או תוכניות אישיות .הדבר עשוי ללמד שנחקרים
אלו או שלא המשיגו את המטרות שהגדירו כמטרות או תוכניות ,או שלא הפנימו אותן,
אולי כי לא תפסו אותן כמטרותיהם .הפער שנתגלה לפרקים במשובים בין תפיסת אנשי
הצוות למשתקמים לגבי עצם קיומן של מטרות ותוכניות שיקום  -עשוי לחזק את נטייתנו
לפרש כי יש בעיה באופן הגדרת המטרות ,שכנראה אינה מותאמת דייה לנקודת מבטו של
הדייר .בכך המחקר מעלה את המורכבות הקיימת בתהליכי הצבת מטרות עם משתקמים.
ככלל ,ידוע כי אנשי מקצוע עשויים להגדיר מטרות בנות השגה ומוערכות מטעם הצוות,
יותר ממטרות החשובות או המוערכות מטעם הצרכנים ).(Sherman & Kirusek, 1968
בתחום השיקום הפסיכיאטרי בפרט ,נמצא כי חשוב להשתמש באותן מילים שבהן השתמשו
הצרכנים כאשר הגדירו את מטרותיהם ,כדי שיוכלו צרכנים לזהות את המטרות המוגדרות
כשלהם ).(McGuire et al., 2015

כיום יש התערבויות רלוונטיות בהקשר למטרות בשיקום פסיכיאטרי ,שטרם זכו לתשומת
לב מחקרית מספקת .באוסטרליה (2009) Clarke, Crowe et al.,הפנו מאמצים לקידום
האיכות והתדירות של קביעת מטרות למען צרכני שירותי בריאות הנפש ,תוך שימוש בכלי
מיוחד העוזר להגדיר מטרות )ראה גם  .(Clarke et al., 2006מאמצים אחרים לקידום
קביעת מטרות כוללים קביעת מטרה בהתערבויות הנועדות להחלמה ולניהול מחלה
) ;(Gingerich & Mueser, 2005הערכה משותפת של גורמים למיניהם בהערכת המוכנות
לשיקום ) (readiness rehabilitationולקביעת מטרות באופן כללי );Cohen et al., 1990
 ,(Farkas, Soydan, & Gagne, 2000; Farkas & Anthony, 2009ומוכנות להגדרת
תעסוקה ) ;(Roberts & Pratt, 2007; 2010שימוש בתקציבים אישיים )& Spandler
 ;(Vick 2006ניהול מקרה המבוסס על כוחות ) (Gelkopf, et al., 2016וכן התערבויות
לחיזוק תהליכים של השגת מטרות ומרכזיוּת האדם ,שטרם זכו לתשומת לב מחקרית ַמ ְספקת
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)למשל .(Rapp, Goscha & Fukui, 2014 ,ידע זה על מיומנויות ועל מחקר בנושא של
מטרות אישיות ושיקום אפשר שיהיה בעל תרומה לפיתוח ולחיזוק שירותי השיקום ממוקדי
אדם.

הקשר בין הגדרת מטרות אישיות והחלמה
נוסף על עצם הזיהוי של מידת קיומן של מטרות אישיות מנקודת ראותם של המשתקמים,
ממצאי המחקר תומכים אמפירית בקיומו של קשר חיובי בין ביסוס מטרות אישיות לבין
תהליכי החלמה )Anderson et al.,2003; Clarke, et al., 2009a; Davidson et al.,2009
 .(; Nelson, 2008; Slade, et al., 2014לפיכך ,דיירים שדיווחו על קיום מטרות אישיות
חוו רמה גבוהה יותר של החלמה ותוצאות נפשיות–חברתיות גם לאחר שנוטרלה השפעתם
של משתנים מתערבים אפשריים ,כגון גיל ,מין ,ותק במסגרת ,מספר שנות לימוד ומצב
בריאות נפשית.
מעניין שממצא זה נמצא גורף ,ללא קשר לסוג הדיור .כמו כן ,כפי שצוין ,בניתוח מוקדם
סיווגנו את המטרות או את התוכניות לשבעה תתי–סוגים ,וגילינו שקשר חיובי בין קביעת
מטרות ותוכניות אישיות לבין מדידת החלמה אינו תלוי בסוג המטרות או התוכניות .הממצאים
מתקפים הנחות קודמות ,לפיהן לא סוג המטרה אלא עצם היכולת להגדירה קשור באופן
ַ
חיובי לתוצאות ,והיא שאף מורה על החלמה ,כפי שנטען בעבר )Ades, 2003; Cohen,
מתקף קבלה של תוכניות לשימור המצב
 .(et al., 1990; Lecomte, et al, 2005ממצא זה ַ
הקיים כראויות ומובהקות עבור חלק מהמתמודדים .נראה כי לפרקים ציפיית המערכת,
בהכרח מטרות לשיפור והתקדמות ,אינה מתאימה לכל המתמודדים ויוצרת
ֵ
שתוכנית תכלול
במקרים אלו תסכול ומתח הן עבורם והן עבור הצוות.
יתר על כן ,ממצא מעניין עלה מניתוח ההבדלים בין המטרות שעליהן דיווחו הדיירים בשתי
מסגרות המגורים ,שייתכן שמצביע על שלבי ההחלמה השונים על פי אנדרסן ).(2003
הדיירים בשתי הקבוצות ביטאו שאיפה להתקדם בחיים ,אולם דיירים בהוסטלים התמקדו
באופן משמעותי יותר בשימור או בשיפור של ההישגים הקיימים )למשל ,שיפור מיומנויות
יומיומיות ADL–Activity of Daily Living :או התמדה במקום העבודה הנוכחי( .לעומת
זאת ,דיירי הדיור המוגן היו בעלי מטרות של שיפור והעצמה עצמית )כגון להגדיל את
הביטחון העצמי ולהיות יותר אופטימי( ,למידה ,שיפור סטטוס תעסוקתי ושיפור מצב חברתי.
יש לציין ששתי הקבוצות שונות מלכתחילה כפי שנקבע לפי הקריטריונים לקבלה :הדיירים
העצמאים יותר בתפקודם משויכים לדיור המוגן .לפיכך ,הדיירים בדיור המוגן מגדירים
מטרות שבאופן טבעי מאפיינות יותר אנשים המתקדמים יותר בשלבי החלמתם ,כגון "בנייה
מחדש" ו"צמיחה") .ראו את החלוקה של (.Andersen et al.,2003; Clark, et al.,2012
אנשים אלו עשויים להציב מטרות המיועדות לשקף צרכים מסדר גבוה יותר ,לדוגמה קשר
עם אחרים ,התקדמות תעסוקתית וחתירה למימוש עצמי ) .(Clark et al., 2012לעומתם,
דיירים בהוסטלים עשויים להיות בשלבים נמוכים יותר בתהליך ההחלמה ,כגון "מורטוריום"
או "מודעות" .על כן ,הם עשויים להתמקד יותר במטרות הקשורות עם הבריאות הפיזית או
התפקודי היום–יומי ) .(Clark et al., 2012כך ניתן לדעתנו לראות בממצאים אלו ראיות
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להבדלים כביכול בשלבי ההחלמה בין שתי קבוצות המחקר ,והן מודגמות בנתונים .הדיירים
בדיור מוגן מציגים תוצאות נפשיות–חברתיות טובות יותר מדיירי ההוסטלים.

התפקיד של תפיסת עזרה בהשגת מטרות אישיות

המחקר הזה הוא מחקר חלוץ מפני שלראשונה נחקרה בקנה מידה גדול ההשפעה של
התערבויות אנשי המקצוע בעידוד צרכנים ,כדי להגדיר ולהשיג מטרות אישיות ִקצרות טווח
וארוכות טווח ,המוכללת על תחושת ההחלמה האישית .כמעט כל ההתערבויות שנועדו
לסייע לצרכנים להגדיר מטרות ולהשיגן ,בדקו את יעילותן של התערבויות אלו לפי רכיבים
אלו :המידה שבה הושגו המטרות ) ,(Swildens et al., 2011; Tabak et al. 2015שיפור
בניהול המחלה ) (McGuire, et al., 2014או שיפור בתפקוד נפשי–חברתי )Svedberg,
 .et al., 2014; Swindens et al., 2011; Tabak, et al., 2015ממצאי מחקר זה מעודדים
ומרחיבים את ממצאי המחקר האמפירי היחיד הידוע לנו ,שבדק את הקשר בין קידום השגת
מטרות ִקצרות טווח להתקדמות בהחלמה פסיכולוגית ).(Clarke et al., 2009a

ממצאי המחקר מראים שהדיירים ,שתפסו את אנשי הצוות המקצועי כמסייעים להם בהשגת
מטרותיהם ,דיווחו על רמת החלמה גבוהה ומובהקת .רמה זו הושגה גם לאחר נטרול השפעתו
האפשרית של דיווח עצמי על בריאות נפשית .ממצא זה עולה בקנה אחד עם הניסיון הקליני
שלנו ,שבו בעלי מקצוע נוטים פעמים רבות להיות פעילים וברורים לגבי קידום מטרותיהם
של דיירים ולגבי תהליכי השיקום ,במיוחד כאשר הדיירים מראים מוטיבציה נמוכה ,מסוגלות
עצמית ירודה והיעדר יכולת לחתור להשגת המטרות .ככלל ,ידוע כי מעורבות ושיתוף פעולה
ביחסים טיפוליים הם חשובים כדי לקדם את התוצאות ).(Tyron & Winograd, 2011
אנו מאמינים שסיוע לצרכנים להגדיר את המטרות ולהשיגן חיזק את מעורבות הצרכנים
בתהליך שיקומם ,שייתכן ותיווכה את מדדי התוצאה החיוביים .מכאן שחשוב שמחקרים
עתידיים יעסקו במטרות גם במסגרת מערכת היחסים בין נותן שירות לצרכן שירותי בריאות
הנפש )Deegan, 1996; Linhorst, Hamilton, Young,& Eckert, 2002; Moran,
 .(Mashiach–Eizenberg, et al., 2014; Priebe & McCabe, 2008בהמשך לממצאי
המחקר הנוכחי יש טעם שמחקרים אלו יבדקו אם התערבויות לקביעת מטרות ולהשגתן יהיו
יעילות יותר כשיתמקדו במטרות התואמות את שלב ההחלמה.

הבדלים הקשורים בסוגי צוות השיקום ובמסגרות הדיור השונות

במדדי החלמה .אף שנמצא קשר חיובי מובהק
ממצא בולט במחקר לימד על שוני מובהק ַ
בין תפיסת קיומו של סיוע אנשי מקצוע )עובדים סוציאליים ,מרפאים בעיסוק וכד'( למדדי
התוצאה )החלמה והיבטים שיקומיים( לא נמצא קשר כזה ביחס למדריכים .ניתן להסביר
את הממצא הזה על ידי המיקוד השונה בעבודת הצוות המקצועי מול עבודת המדריכים.
הראשונים עוסקים בעבודתם עם צרכנים בכתיבת תוכניות שיקום ובמעקב אחר מימושן,
כולל סיוע בהתקשרות עם גורמים מתאימים בקהילה ,לעומת המדריכים שעוסקים בעיקר
בהיענות לצרכים מידיים ובפעילויות ומיומנויות היום–יום של הצרכנים .אנשי המקצוע
נתפסים אפוא כמחזיקים את התמונה הרחבה יותר של מטרות הצרכנים ,ואילו המדריכים
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בהכרח לתוכניות השיקום.
ֵ
נתפסים כמטפלים בעיקר בתהליכים מיידיים וקרובים ,ללא קשר
בשל כך בולט הפער הגדול בין הקרבה המיידית והמגע האינטנסיבי יחסית של המדריכים
לצרכן ,לבין היעדר חיבור מספיק בין עבודתם לתמיכה או לקידום של תוכניות אישיות.
מניסיוננו ,לצערנו ,לא תמיד המדריכים שותפים לכתיבת תוכנית השיקום ומתמצאים בה.
יתר על כן ,למרות קיומם של קורסי הכשרה למדריכים בבית הספר לשיקום ,הרי מבדיקת
נושאי הלימוד בקורסים עולה שחסר בהם החלק של הבנת מטרות השיקום וחשיבותן .גדולה
מזו ,העיסוק בחיי היום יום הוא בדרך כלל פחות נעים ,חודרני ולפרקים ביקורתי ופחות
מתחבר ישירות לחלום של הדיירים ולתפיסתם את מטרותיהם .לכן הוא מעורר אצלם קושי
והתנגדות .כאמור ,דווקא בשל המגע הקרוב של מדריכי השיקום בדיור עם הדיירים ,הם
בעלי פוטנציאל להיות משאב חשוב וחיוני לעסוק עם הדיירים בהיבטים הקרובים לקידום
מטרות ותוכניות שיקום ובמימושן .ניכר שנכון להיום אין פוטנציאל זה בא לכדי מימוש.

מגבלות המחקר ויתרונותיו
בדומה למחקרים אחרים בתחום זה ,מגבלה מרכזית היא היותו מחקר רוחב ,המתקשה להבחין
בין סיבה לתוצאה .אף שהקשר בין ניסוח מטרות והשגתן להחלמה הוכח אמפירית גם לאחר
נטרול משתנים מתערבים ,עד שייעשה מחקר מבוקר  -קשה לקבוע בביטחון קשר סיבתי
שניסוח מטרות והשגתן מובילים לרמת החלמה גבוהה יותר.
לעומת זאת ,יתרון במחקר הוא עצם ביצוע הסקר על ידי סוקרים שהם צרכנים בעצמם
ובאופן אנונימי .הדבר מאפשר לנו להניח רמה גבוהה יותר של אותנטיות בתשובות .כמו
כן ,חשוב להדגיש שבהיות המחקר חלק מסקר המבוסס על תשובות עצמאיות של הצרכנים
המשקפות את תפיסותיהם האישיות בלבד ,אין הוא בודק אם אומנם יש תוכניות שיקום
בתיקי האנשים .מניסיוננו הרב במפגשי המשוב ,הדבר הוא יתרון שכן הוא חושף כאמור את
הפערים בתפיסות הצוות והמתמודדים.

נקודות עיקריות והמלצות
•

•

•

מחקר זה הוא ראשון מסוגו ,המראה כיצד הצוות עשוי לתרום לקידום תחושת החלמה
בקרב מתמודדים במסגרות דיור בקהילה .דיירים שדיווחו על היותם בעלי מטרות או
תוכניות אישיות ,ושתפסו את הצוות כמסייע בהשגת מטרות או תוכניות אלו  -נמצאו
כבעלי תחושת החלמה גבוהה יותר.
סיוע הנתפס שניתן על ידי הצוות המקצועי ,אך לא על ידי מדריכי השיקום ,ניבא
החלמה אישית ,גם לאחר בקרה למשתנים מתערבים אפשריים .הדבר עשוי ללמד על
התועלת הפוטנציאלית של המשך פיתוח התערבויות כדי לקבוע מטרות ולהשיגן
בשיקום הפסיכיאטרי ולהפעיל התערבויות טובות ומבוססות מחקר כדי לקדם הגדרת
מטרות.דיירים בהוסטלים נטו לדווח על קבלת עזרה פחותה יותר בהשגת מטרותיהם
או תוכניותיהם האישיות .נראה שאנשי הצוות השיקומי במסגרות אלו נדרשים לייחד
תשומת לב מיוחדת ומאמץ כדי לקדם הגדרת מטרות ולתמוך בהשגתן.
יש לחדד את הגדרת תפקידיהם של מדריכי השיקום ,שהם בעלי מגע קרוב ואינטנסיבי
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 כך יוכלו לתרום להחלמת הדיירים על ידי מעורבות בניסוח מטרות.עם הדיירים
 נראה כי מרכיבים רבים בעבודת המדריכים אינם נתפסים על ידי הדיירים.והשגתן
 הדבר עשוי לנבוע הן מצורך בתיווך עבודה.כקשורים לתוכניותיהם האישיות
 או מכך שהמדריכים אינם, כך שיהיה ברור הקשר שלה לתוכניות,זו ובהמשגתה
 הסבר אחר אפשרי שחלקים מעבודת.שותפים תמיד לתהליך קביעת תוכניות השיקום
 אלא הם נובעים מצורכי,המדריך והמשתקם אכן אינם קשורים ישירות לתוכניות
, המדריכים הם משאב רב–ערך בעבודת השיקום.התפעול היום–יומיים של המסגרות
 שימת דגש.ויש למצוא את הדרך היעילה ביותר כדי להפיק ערך מוסף מעבודתם
בהכשרת המדריכים על נושא תוכנית השיקום וחשיבותה ובשילובם בתהליך כתיבת
. היא נדבך חשוב לכך- התוכנית וביישומה במסגרות
 כזרז,מחקר זה מדגים את כוחו של סקר שביעות רצון ואיכות חיים של מתמודדים
, הסקר הוא תהליך רציף של למידה.לתהליכים של שינוי ושיפור במסגרות השיקום
 עיבודם והחזרתם למסגרות כבסיס לדיון,שינוי ושיפור לאחר איסוף נתונים שיטתי
.ולעבודה
.פערי התפיסה מדגישים את הצורך הרב בליווי העשייה השיקומית בשיח מותאם
 לשיים ולתווך את העשייה, יש להמשיג,מלבד העבודה המתמדת ברמה התפקודית
. ובכך להדגיש את מהותה,בפועל
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•
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התרחקות משירותי בריאות הנפש
כתהליך של בניית חיים
מחוץ לעולם החולי

שמעון כץ ,דיוויד רועה

“Recovery can occur without professional intervention...There are many
paths to recovery, including choosing not to be involved in the mental
health system" (Anthony, 1993).

תקציר

כשליש מהאנשים שאובחנו כבעלי מחלת נפש קשה ),(SMI - sever mental health
ושאושפזו וקיבלו טיפול פסיכיאטרי ,מנהלים אורח חיים המנותק מכל תלות במערכות
השיקום והעזרה הנפשית הממסדית .כיום יש מעט ידע על קבוצת אנשים זו ,וקולם כמעט
שאינו נשמע .השיח הקיים נוטה לתאר את התופעה תיאור שלילי ומבליט את הצורך לגבש
אסטרטגיות כדי להתמודד עימה ולטפל בה .לעומת זאת ,יש גישות בקרב אנשי מקצוע
ופעילים בתחום ,הרואות בתופעת ההתרחקות ממערכת בריאות הנפש )הציבורית והפרטית(
נתיב התמודדות עצמאי ,שעשוי לפעמים לקדם בריאות נפש ואיכות חיים .אנשים שהיו
לפנים בתוך המערכת הפסיכיאטרית ,אך אינם רוצים להשתתף בה בהווה ,עשויים להיעזר
ומרכזי הפוגה,
סוֹט ִרייָ ה ֶ
במודלים חלופיים )אלטרנטיביים( לעזרה ,כגון דיאלוג פתוח ,מודל ֵ
ולסנגור ,כפי שיתואר בסוף הפרק.
וכן להשתתף בקבוצות להעצמה ִ

מבוא

בעשורים האחרונים הפכה גישת ההחלמה בקהילה לרבת השפעה בטיפול ובשיקום של נפגעי
הספרות מראה שבין 4
נפש במדינות רבות ) .(Roe & Mueser, 2011למרות זאת ,סקירת ִ
ל– 46אחוזים )בהתאם להגדרה ,לסוג השירות ולמערך המחקרי( מהאנשים ,שהיו במגע עם
מערכת בריאות הנפש ,התנתקו משירותי הטיפול והשיקום הממסדיים )O’Brien, Fahmy,
 .(& Singh, 2009תופעת חוסר שיתוף הפעולה עם הטיפול המוצע )non–compliance,
 (non–adherence, non–concordanceניכרת באי–לקיחת תרופות )& Nose, Barbui,
 ,(Tansella, 2003; Roe et al., 2009בנשירה מטיפולים קיימים ) (dropoutובהתנתקות
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מלאה מהשירות המוצע ).(Fischer et al., 2008) (disengagement
בספרות העוסקת בנושא ההתנתקות משירותי בריאות הנפש יש מגמה להציג נושא זה
ִ
כתופעה שלילית ,שעשויה להיות בעלת תוצאות בעייתיות ,כגון החרפת סימפטומים
)תסמינים( ,אשפוזים חוזרים ,תופעה של דרי רחוב ) ,(homelessnessאלימות ואף אובדנות
) .(Dixon et al., 2009כמו כן ,לרוב התנתקות מקושרת להיעדר תובנה )(lack of insight
והכחשה ) ,(denialונתפסת כסימפטום של המחלה ) .(Kreynbuhl et al., 2009לפיכך
העיסוק בהתנתקות ובהפסקת השימוש בתרופות הוא על פי רוב בעיה המצריכה לגבש
אסטרטגיות כדי להתמודד איתה ולטפל בה ) ,(Fischer et al., 2008בין היתר ,באמצעות
הנגשה והטמעה של השירותים ).(Mojtabai et al., 2009
בניגוד לכך ,יש גישות אחרות ,המגובות במחקר ובניסיון מצטבר של אנשים שנטשו את
המערכת ,והרואות בתופעת ההתנתקות ואי–שיתוף הפעולה עם הטיפול המוצע  -צעד
עצמאי שבנסיבות מסוימות הוא חלק מתהליך ההחלמה .יתרה מזו ,גישות אלו רואות
לעיתים במודל הרפואי הנוכחי לטיפול בבעיות נפש ,המבוסס על תרופות ,חלק מהבעיה.
ג'ודי צ'מברליין ,שהייתה פעילה חברתית ,דוברת ומנהיגה בתנועת השורדים/מטופלים–
לשעבר האמריקאית ) ,(Ex–patient/Survivors Movementחיברה נייר עמדה בנושא זה
שכותרתו 7."Confessions of a non–compliant patient" :צ'מברליין ,שאובחן אצלה
בגיל  21דיכאון מז'ורי ,תולה את החלמתה באי–שיתוף פעולה שלה )(non–compliant
כשהייתה מטופלת .לדבריה ,בתחילת דרכה בעולם הפסיכיאטרייה )רפואת הנפש( היא
הייתה "מטופלת טובה" ,ותכונה זו הועילה לה בכך שצמצמה את מספר אשפוזיה .לעומת
זאת ,בהמשך הדרך היא הפכה ל"מטופלת רעה" כי לא שיתפה פעולה עם הטיפול שהוצע
ואפשר לה
לה וסירבה לקחת תרופות .לדברי צ'מברליין ,צעד זה סימן את תחילת החלמתהִ ,
לחזור לאיתנה ולחיים האמיתיים.
תהליך ההתנתקות ממערכת בריאות הנפש הוא מהלך אינדיבידואלי ,הכרוך בדרך כלל
בהחלטה להפסיק להשתתף בטיפול ,ובמקום זאת  -לצעוד בנתיבים עצמאיים ,לפרקים
בנתיבים לא נודעים ,במסע הריפוי וההחלמה 8.מהלך זה עשוי להיתקל בקשיים ובהתנגדויות,
בעיקר של אנשי המקצוע ,ולעיתים קרובות גם של בני משפחה וקרובים ,שנותנים אמון
באנשי המקצוע ורואים בהם מקור סמכותי .יש עדויות שלפיהן אנשי מקצוע עלולים בדרכים
שונות להפחיד ,להזהיר ואף לאיים על מטופלים לבל יפסיקו את הטיפול ויתנתקו מהשירות,
שכן אם הם יעזבו או יפסיקו לקחת טיפול תרופתי  -מצבם הנפשי עלול להתדרדר והם
עשויים להיות בסכנה ).(Playle & Keeley, 1998
כדי להדגים את מהלך ההתנתקות מהמערכת ,ובד–בבד למצוא דרכים חלופיות כדי
 7לקוח מתוך האתר של http://www.power2u.org/articles/ :National Empowerment Center
.recovery/confessions.html
 8על פי רוב המילה "החלמה" מתייחסת לאפשרות לקיים חיים מלאים לצד המחלה ,בניגוד למילה "ריפוי"
) (Full recoveryשמשמעה  -היעדר מחלה .בתחום השיקום מקובל להשתמש ב"החלמה" ,אך בהקשר
הנ"ל חשוב להדגיש את הריפוי בתור אפשרות בת–קיימה ,שאליה ניתן לשאוף.
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להתמודד ולהשתקם ,יובא להלן סיפורה של מיכל )שם בדוי( 9.מיכל עברו עליה כמה
אשפוזים פסיכיאטריים ,קיבלה שירותי דיור במסגרת סל השיקום ,ובסופו של דבר החליטה
על דעת עצמה לעזוב את המערכת ,להפסיק את הטיפול התרופתי ולהתמודד באופן עצמאי
עם אתגריה.

סיפורה של מיכל

מיכל היא כיום בשנות ה– 30לחייה ,גרה בדירה שכורה ,עובדת במשרה מלאה ומסיימת
תואר שני בתחום מדעי .בגיל  17היא אושפזה לראשונה בכפייה  -אשפוז שהגדירה כ"נוראי.
זה הרגיש כמו 'קן הקוקייה' ,או משהו מקפקא .זאת הייתה התעללות" .לדבריה ,הוריה שיקרו
לכול לגבי אשפוזה ואילצו אותה לעשות אותו הדבר" :כדי שאיש לא יבין שמשהו לא בסדר
איתי ,כי תווית פסיכיאטרית זה נוראי ,וזה לכל החיים ,ואין דרך לצאת מזה" .באותה עת גם
נתגלתה אצלה בעיית–בריאות מתמשכת )כרונית( ,המצריכה טיפול יום–יומי .בתום האשפוז
הפסיקה לגמרי את הטיפול התרופתי שהומלץ לה וחשה בטוב ,לדבריה ,אלא שכעבור כשנה,
מסיבות שאינן ברורות לה ,היא החלה לחוות גלי דיכאון ועצב שהיו מתחילים עם רדת
החשכה ומסתיימים ביום שלמחרת .עם הזמן הלך מצבה והקצין עד שהמצוקה הנפשית
וחוסר האונים שלה היו כה גדולים ,שהחליטה להתאשפז מרצון.

ב6ופ האשפוז השני ,שנמשכ בערכ חודשיימ ,כבר הרגשתי די טוב ,ובצוות הציעו
לי 6ל שיקומ .רציתי את זה בעיקר כי רציתי ללמוד וטרינריה ,אבל לא הייתה לי
בגרות .שלחו אותי לאיזה הו6טל שיקומי כזה .כשהגעתי ,לא נתנו לי להתחיל
ללמוד ,המ רצו שאחכה כמה חודשימ עד שאני כאילו אתייצב .עברו חודשיימ
ואז אמרו" :טוב ,אנחנו ניתנ לכ בגרות אחת עכשיו ואז בשנה הבאה עוד בגרות,
ואז נראה מה עושימ" .אז התחלתי לחשב  -בחינת בגרות אחת בכל שנה זה אומר
שאני צריכה  15שנה כדי ל6יימ ,כלומר בחיימ לא יֵ צא לי מזה כלומ .נלחמתי
איתמ לשנות את זה ,והמ לא ה6כימו .המ חשבו שללמוד יותר מקור 6אחד
זה לקפוצ מעל הפופיק וללכת רחוק מדיי עמ עצמי ,ושאני לא מ6וגלת לזה,
וזה יפיל אותי ויחזיר אותי אחורה .בהו6טל שלחו אותי לאיזה עבודה שיקומית
במפעל .הייתי צריכה ל6דר ארגזימ כל היומ או משהו כזה .הרגשתי שזה זלזול
באינטליגנצייה שלי ברמה משפילה.

כל הזמנ הרגשתי שזה לא המקומ שלי ,אבל לא ה6כימו לשחרר אותי .ההורימ
שלי נלחמו בי ואמרו לי שאני מוותרת על הזדמנות ,ואני עוזבת מהר ,ואני תמיד
מוותרת כשקשה לי ,וחוזרת להרגלימ של האנטי והאימפול ...6אבל זה לא היה
זה .בפנימ ידעתי שזה לא ככה .אני רק ראיתי את המטרה מול העיניימ ואת הזמנ,
והבנתי שאמ אני הולכת לפי הקו שלהמ אז זה אומר שבחיימ לא אצא מזה ,כי
אתה לא יכול להיות נורמלי כשאתה ב6ביבה חולה שמשרישה בכ את הבעיה.

 9הריאיון עם מיכל לקוח מתוך עבודת דוקטור של שמעון כץ מהחוג לבריאות הנפש הקהילתית בחיפה,
בהנחייתם של פרופ' דיוויד רועה וד"ר הדס גולדבלט .בעבודתו הוא חקר את חוויית ההתנתקות של אנשים
משירותי בריאות הנפש ,היינו שבעברם היו חלק מהמערכת ,וכיום הם מנהלים את חייהם במנותק ממנה.
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זה נכונ שיש לי גלימ או "התקפימ" של קושי בחיימ ,אבל בשאר הזמנ אני ב6דר.
הבעיה הייתה שהרגשתי שהמערכת לא עשתה את ההבחנה ורצתה להשאיר אותי
שמ באופנ קבוע.
אני לא זוכרת אפילו איכ זה נגמר ,אני זוכרת שהיה יומ אחד של דרמות ואמרתי
שלא אכפת לי מה ,ולא אכפת לי כלומ ,ואני עוזבת .אמ זה אומר שאני צריכה
להפ6יק לקבל תמיכה ,ולהפ6יק לקבל טיפול פ6יכיאטרי ולהפ6יק תרופות,
ולהגיע ללא משנה לאיזה מצב אחר ככ–  ,so be itאבל אני לא ממשיכה ככה,
כי אני בחיימ לא אחלימ .ואז עזבתי .המ הפ6יקו לי את השיקומ בגלל זה ,והייתי
צריכה לממנ את הכול בעצמי .ני6יתי להשלימ בגרויות לבד .הצלחתי לגשת
לאיזה ארבע בחינות ,לעבור שלוש מהמ ,ולקבל ציונ לא רע בפ6יכומטרי למרות
שלמדתי רק ארבעה ימימ למבחנ.
אחר ככ עברתי ללמוד במכללה ,ותכל' 6הייתי די יציבה מאז .היו לי תקופות
קשות ,נפילות ,אבל איכשהו למדתי כבר את הכלימ של עצמי .למדתי לזהות
מתי זה עומד להגיע כי יש תכל' 6ת6מינימ די ברורימ שחוזרימ .זה לא קל ,אבל
למדתי בעיקר לקבל את זה .שזה ב6דר ,זאת תקופה ,וזה יעבור .בכל חורפ יש
לי דיכאונ ,ואחר ככ יש לי עוד אחד בהמשכ השנה .גיליתי ששמירה על 6דר
יומ ושגרה מאוד עוזרימ לי ,ופשוט עשיתי לי תוכניות טיפול :אני יודעת שאני
חייבת לעשות פעילות גופנית שלוש פעמימ בשבוע בתקופות כאלה ,אפילו אמ
זאת תקופה שהכי קשה לכ להזיז את עצמכ ,אבל אני מוצאת את כל הדרכימ
להכריח את עצמי .למדתי של6פר לאנשימ מ6ביב שזה עומד לבוא זה מקל ,כי
המ יודעימ להיות יותר רגישימ איתכ ולתמוכ בכ ,ולהבינ את זה ולא להיעלב
כשאת נעלמת .קשה לי נורא לתקשר בתקופות כאלה ,אני מתרחקת .אבל אני
מכריחה את עצמי לפחות פעמ בשבוע לעשות משהו חברתי ,לראות חברימ או
לצאת .לפעמימ אני חוזרת הביתה ושותה פחית בירה ,ושמה לי מוזיקה שעוזרת
לי להביא את עצמי למצב הרוח שאני רוצה להיות בו .המו6יקה מאוד עוזרת .יש
לי רשימות השמעה לכל מיני 6וגי מצבי רוח שאני רוצה להיות בהמ.
שמתי לב גמ ששינה ואוכל מאוד קריטיימ לי ,ואני מאוד מקפידה על זה .חוצ
מזה אני עושה עמ עצמי מלא שיחות .למשל פעמ בשבוע אני עושה שיחת
6יכומ על מה יש לי טוב ,ומה יש לי רע ,ועל מה אני צריכה לעבוד...אני לא
מוותרת על עבודה בתקופות האלה ,גמ אמ נגיד שנדבקתי במחלה ,פשוט כדי
לייצב את השגרה .אני גמ רואה פרק אחד של קומדיה בטלוויזיה  -בעיניי זה
תרופה להכול .גמ אמ אני לא ממש צוחקת מזה ,ורק הגנבתי חיוכ אחד קטנ ,ולא
הרגשתי שאני רוצה למות ,זה כבר היה שווה את זה.
עוד דבר שמחזק אותי ,זאת הידיעה שבגלל שכבר יצאתי מכל המצבימ הקשימ
וההזויימ שהייתי בהמ ,אני בטוחה שב6ופ זה ייגמר ב6דר ,ואני אמצא את הדרכ.
גמ אמ יקרה משהו ,אז הכי גרוע שיקרה  -כבר היינו בתחתית ,הכי גרוע נחזור
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ואילו אצל אחרים היא עשויה להתרחש כעבור מספר רב של שנים וטיפולים .כמו כן ,יש אנשים
שמתנתקים וחוזרים כמה פעמים ,ובעתיד אינם שוללים פנייה מחודשת ,ואילו אצל אחרים
ההתנתקות היא מאורע חד–פעמי ,והם אינם מעוניינים לקבל עוד מהמערכת שום שירות.
עבור אנשים מסוימים שהתנתקו מהמערכת ויצאו לדרכם העצמאית ,עולה הרושם
הסובייקטיבי ,שצעד זה היה צעד ממשי בסיפור חייהם ותרם במידה רבה לריפויים
ולהחלמתם .מנגד ,נראה כי עבור אחרים ההתנתקות מהמערכת היא החמצה של שירות
שהיה יכול לשפר את איכות חייהם ולתמוך בשיקומם .כך או כך ,ההתנתקות מהמערכת היא
תופעה נרחבת ,המציבה שאלות פילוסופיות ,חברתיות ופרקטיות הן עבור אנשי המקצוע והן
עבור מקבלי השירות.

לשמ לטיפה .הידיעה שזה עובר ,שפשוט להחזיק עוד קצת ,כאילו להחזיק חזק
בשיניימ ולשרוד ,כי זה נגמר ב6ופ ,מאוד עוזרת לי .אני יודעת שזה תמיד זמני,
ותמיד להיות מוכנימ לזה שזה יחזור ,ושזה לא נורא.

בשנים האחרונות אפשר לציין ִמפנה שחל בתחום בריאות הנפש בכלל ,ובחקר ההתנתקות
מהמערכת ,בפרטִ .מפנה זה ניכר בקבלת ייצוג לקולם של יותר ויותר אנשים שחוו את
המערכת מבפנים ) .(people with lived experienceקול זה ,שלפנים כמעט שלא נשמע,
עשוי לבטא הבדלי תפיסה ואידאולוגיה בין מקבלי השירות לבין נותניו ,כפי שניתן לראות
במחקרם של אסתר ועמיתיה ).(Easter, Pollock, Pope, Wisdom & Smith, 2015

פליילה וקילי ) (Playle & Keeley, 1998שיערו שאחת הסיבות לנטיית המחקרים,
העוסקים בהתנתקות משירותי בריאות הנפש ,לראות בהתנתקות בעיה  -נובעת לא רק
מסיבות קליניות ,אלא מכך שהיא סותרת אמונות ,נורמות וציפיות שיש לאנשי המקצוע לגבי
התפקיד "התקין" )" ("proper roleשהמטופל אמור לקבל עליו .לדידם ,הצמדת התווית של
"אי–שיתוף פעולה" ) (non–complianceעבור מטופלים מסוימים ,מייצגת הסתכלות צרה,
השוללת את הלגיטימיות של כל פעולה ,שאינה תואמת את ציפיות אנשי המקצוע.

מחקרים רבים ,בעיקר ב– 40השנים האחרונות ,יוחדו לתופעת אי–שיתוף הפעולה )–non
 (complianceוההתנתקות משירותי בריאות הנפש .נקודת המוצא של רובם הייתה שאי–
שיתוף הפעולה וההתנתקות הם מחסום לטיפול יעיל שיש לשאוף להסירו למען רווחתם של
מי שאובחנו כבעלי בעיה נפשית .מחקרים אלו מצאו סיבות מגוונות לתופעת ההתנתקות,
והמכנה המשותף של רבים מהם הוא נטייה מובנית להטיל את האחריות על המטופל ולראות
את התנהגותו כלא הגיונית ,כמתריסה או כביטוי לפתולוגיה שממנה הוא סובל ,התנהגות
שעלולה לנבא עבורו תוצאות שליליות והרסניות לעתיד ) .(Fischer et al., 2008עדות
להלַ ך רוח זה אפשר ללמוד מאחד המונחים המקצועיים המגדירים התנתקות מהמערכת:
ֲ
" - "inappropriate terminationמונח המדגיש כיצד הבחירה של מקבלי השירות
להפסיק לקבל טיפול נתפסת כ"לא מותאמת" בעיני נותני השירות.

מחקר על התרחקות משירותי בריאות הנפש כמהלך של ריפוי

בחלק הבא תוצג ִספרות המחקר העוסקת בהתנתקות מהמערכת .בשונה מרוב הספרות
בתחום ,המתייחסת להתנתקות כאל תופעה שיש לתקנה ,ספרות זו ייחודה בכך שהיא מביאה
קול אחר ,הרואה בהתנתקות אפשרות לגיטימית ,העשויה בנסיבות מסוימות לתרום לאיכות
החיים ,לבריאות נפש ולתהליך ההחלמה של מי שהיו במערכת.

תכל' 6הכול ב6ופ ,זה למצוא את הדרכימ שבהנ זה עובד לכ .אני אישית נורא
מאמינה שאנחנו קודמ כל יצורימ ביולוגיימ .גופ ,והכול נפתר ומתחיל שמ .כשיש
לי שעות קבועות שאני אוכלת ,הגופ שלי לא ב6טר ,6והוא לא מייצר הורמוני
6טר 6ומאוד לא בלחצ .אמ אתה מצליח למצוא קביעות בדברימ הקטנימ ,החיימ
שלכ יהיו יותר הרמוניימ .אני חושבת שכדי לה6תדר בלי המערכת אתה צריכ
להיות גמ עמ מודעות עצמית מאוד גבוהה ,ועמ שיח עצמי ברמה טובה ,וכוח או
אומצ או משהו .צריכ להכיר את עצמכ טוב ,לדעת מה ההרגלימ שלכ ולהצליח
לגיי 6את הכוחות לעשות את זה.

אני גמ מבינה אנשימ שאינ להמ חוזק .במקרימ קיצוניימ עדיפ לפנות לטיפול
מלהגיע למצב קט6טרופלי או להרוג את עצמכ ,ואמ תרופות עוזרות לכ ,אפילו
אמ זה ממוקד ונקודתי ,לצאת ממצב גרוע ,זה לא בהכרח רע .טיפול הוא לגיטימי
בעיניי כל עוד אתה זה שבוחר בו .אמ הגעת אליו בכפייה ובהתנגדות ,הוא לא
יעזור אלא רק יאמלל אותכ.

מה שעברתי זה חלק ממי שאני ,זה מגדיר אותי ,ותכל' 6לא הייתי מוותרת על
זה היומ .אני חושבת שזה חשוב לא לקחת על עצמכ את התוויות שהדביקו לכ,
אלא להחליט מי אתה בעצמכ ,ומה אתה צריכ לעשות בשביל זה .כל אחד יודע
מה עושה לו טוב .כל אחד מבינ את זה ב6ופ .זה פשוט לדעת מי אתה .בשביל זה
לדעתי אנחנו כאנ ,אני מניחה .לעבור את ה6יבוב הזה עמ כל השאלות ,וכשיש לנו
תשובות לכמה מהנ אז עשינו את שלנו .ככה אני רואה את החיימ.

מיכל חשה שהשיקום" :זה לא המקום שלי" .הייתה לה אינטואיציה )תחושת בטן( שאם תישאר
שם היא "בחיים לא תצא מזה" כי "אתה לא יכול להיות נורמלי בסביבה חולה שמשרישה
בך את הבעיה" .היה עליה להילחם בנחישות במערכת ובהוריה שצידדו בה ,ולהיות מוכנה
לשלם את המחיר על עזיבתה ,אך מיכל לא נרתעה .היא האמינה בכוחותיה שלה ופילסה
לעצמה את דרכה העצמאית בעולם האקדמי והתעסוקתי .נוסף על כך ,היה עליה ללמד את
עצמה כיצד להתמודד עם המשברים התקופתיים שפקדו אותה ,ללא תרופות או טיפול ,ועם
השנים היא גיבשה כלים וטכניקות שמסייעים לה לשמור על איזון ועל יציבות .לדבריה ,כוח,
שאפשרו את מהלך העזיבה .כמו כן ,חשוב לציין שבמהלך
אומץ ומודעות עצמית גבוהה הם ִ
הטיפולים שעברו עליה ,היא גם נפגשה עם דמויות טיפוליות שהשפיעו עליה לטובה ,כגון
פסיכיאטרית שהאמינה בכוחותיה ,עזרה לה להשתכנע שהיא יכולה להמשיך לתפקד ללא
נטילת תרופות ,ועזרה לה ליצור ִשגרה שתמכה ביציבותה הנפשית.

מסלולה של מיכל ייחודי לה ,והוא שונה ממסלולי חיים שעוברים על אנשים אחרים שמתנתקים
מהמערכת .ניתוח הראיונות שנאספו לעבודת הדוקטור ,ושממנה לקוח הריאיון עם מיכל,
מראה שעבור חלק מהמתנתקים ההתנתקות קורית זמן קצר אחרי המגע הראשוני עם המערכת,
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מחקר איכותני זה חשף פערים מובהקים בין הסיבות שסיפקו נותני השירות למקבליו לגבי
התנתקותם .על פי המחקר ,מקבלי השירות נטו לספר שעזבו מכיוון שהרגישו שהטיפול
אינו מספק את צורכיהם ,ושאין להם אמון במטפלים ,ושהם מרגישים שהם אינם חולים.
לעומת זאת ,נותני השירות נטו לתלות את העזיבה בתובנה נמוכה ) ,(lack of insightברצון
להימנע מהסטיגמה הקשורה לבריאות הנפש ,ובקושי להתגבר על מחסומי שפה ותרבות.
מחקר זה מדגים את הפער בין התפיסות למיניהן שעשויות להיות למטפלים ולאנשי המקצוע
בנוגע להתנתקות ,ומדגיש את חשיבותה של ההסתכלות מנקודת המבט הסובייקטיבית של
האנשים שחוו את התופעה.

מחקרים מהסוג שתואר לעיל חושפים ,בין היתר ,את חשיבותה של האינטראקציה עם
נותני השירות בהחלטה אם להישאר במערכת או לעזוב אותה .למשל ,קרינבול ועמיתיו
) ,(Kreynbuhl et al., 2009מצאו שקשר לא מוצלח עם המטפל ,טיפול כפוי ,נותני שירות
לא אהודים )סימפטיים( ולא קשובים ותחושה של חוסר יכולת להשתתף באופן פעיל בקבלת
החלטות  -היו מן הגורמים העיקריים לרצון לעזוב את המערכת .למעלה מזה ,סקר מקיף
בנושא זה ,שערך ארגון ששמו  1MindFreedom Internationalבשנת  2012במסגרת
פרויקט )מיזם( " - "I got betterבחן את תשובותיהם של  390אנשים המגדירים עצמם
כניצולים או כשורדים ) (psychiatric survivorsשל המערכת הפסיכיאטרית .הנבדקים
מילאו שאלונים שבחנו כיצד הם חוו מסרים שקיבלו מהמערכת הפסיכיאטרית או השיקומית
בארבעת התחומים האלה :תקווה ,החלמה ,תרופות וטיפול .ממצאי הסקר בנוגע לתקווה
מראים ש– 75.7%מהנשאלים הרגישו שהם קיבלו מאנשי מקצועות בריאות הנפש מסרים
של חוסר תקווה ,ו– 41%טענו שקיבלו מאנשי המקצוע מסר שהחלמה אינה אפשרית) .כיום
כ– 70%מהנבדקים דיווחו שהחלימו החלמה חלקית או מלאת ,והראו מספר רב של חלופות
לא–רפואיות ,כגון ריפוי רוחני ועזרה עצמית ,למידה וקריאה ,משפחה ,תרגול דתי רוחני,
ויציאה אל הטבע ,שהן מועילות יותר עבורם ,לעומת הטיפול הפסיכיאטרי המקובל (.בנוגע
לתרופות 76% ,מהנשאלים טענו שקיבלו מסר מרופאים שעליהם ליטול תרופות לשארית
חייהם) .כיום כמחצית מהם אינם לוקחים תרופות ,מהם  57%מעל חמש שנים (.בנוגע לטיפול
שקיבלו מהמערכת ,רוב המשתתפים הגיבו על טיפול שעברו כאל חוויה טראומטית ,ובפרט
לפרקטיקה של מתן תרופות בכוח.

מידע נוסף על ארגון זה מופיע בסוף הפרק.

חוקרים ,שניסו להסביר את תופעת ההתנתקות ,העלו השערה ,ולפיה אפשר להבינה בהתבסס
ההיגֵ ב )ראקצייה( ) .(Brehm & Brehm, 1981) (Reactance theoryהיא
על תאוריית ֶ
פותחה בשנות ה– 80של המאה העשרים ,ומשמעה  -שלכל בני האדם יש רצון לחופש ,וכאשר
הוא מאוים נוצרת עוררות לתגובה ,שמטרתה לחדש את תחושת השליטה ואת האוטונומיה.
תאוריה זו מנסה להסביר מדוע אנשים פועלים לעיתים בניגוד למה שנאמר להם )כגון סירוב
לקחת תרופות( ,ומדוע ניסיונות שכנוע עשויים להיות עקרים ואף לגרום "לאפקט בומרנג",
כלומר להשיג תוצאה הפוכה מהרצויה .בהקשר זה הסירוב להשתתף בטיפול המוצע עשוי
לבטא התרסה נגד הכוח ונגד סמכות אנשי המקצוע ,תוך ניסיון להחזיר את השליטה אל
ה"אני" ).(Grinter, 2012
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נוסף על האינטראקצייה עם המערכת ,שעלולה להיחוות פעמים רבות כחד–צדדית ופטרונית,
ומעבר למסרים הפסימיים והדטרמיניסטיים שלעיתים מעבירים אנשי המקצוע ,נראה ,כי
עבור חלק מהאנשים ,הרצון לעזוב את המערכת נובע מהיעדר יכולת הממסד לספק את
הצרכים הרוחניים או הדתיים לבעיות הנפש .לדברי צ'דוויק ) ,(Chadwick, 1997פסיכולוג
שסבל בעצמו בעבר מהתקף פסיכוטי ,ומסע ההחלמה או ההבראה שלו היה כרוך בהיבטים
רוחניים ,הבעיה עם גישות פסיכולוגיות מקובלות )קונוונציונליות( היא ,שלרוב אינן מביאות
בחשבון היבטים )אספקטים( רוחניים של פסיכוזה ומשבר נפשי .בשל כך אנשים שהחוויה
הרוחנית או הדתית חשובה עבורם ,עשויים להרגיש מבודדים ולא מובנים בטיפול ה"רגיל".
לפיכך ,הם ייטו לעבר חלופות רוחניות או דתיות שמיטיבות לתקשר עם תפיסת עולמם.
בדומה לאנשים שנוטשים את המערכת הפסיכיאטרית לטובת מסע רוחני אישי ,יש
"מתנתקים" אחרים .הם אינם מזדהים עם האבחנה שקיבלו בפרט ,ועם תפיסת העולם
הממסדית המקובלת בכלל ,אך הם מבינים שהמפתח להחלמתם ,גם אם אינו רוחני  -הוא
מחוץ לשירותי הממסד .ג'קובסון ) ,(Jacobson, 2001שראיינה  30אנשים שאובחנו לשעבר,
מצאה שאפשר למיין את מי שדוחים את המודל הפסיכיאטרי לבעיות נפש לשלוש קבוצות,
ואלה הן:
 .1משבר רוחני או פילוסופי .בעיני אנשים התופסים את הבעיה בשל משבר רוחני או
פילוסופי" ,מחלת נפש" היא רק תווית חברתית שאינה מייצגת את המציאות הפנימית
הייחודית לכל אדם ואדם; היא מציאות שאינה ניתנת להבנה לאנשים מבחוץ ,לא כל
שכן לאנשים שלא התנסו בחוויה נפשית דומה .המשבר ,לשיטתם ,הוא הזדמנות לעשות
חשבון נפש ) ,(soul searchingוההחלמה מתרחשת מחוץ למערכת בריאות הנפש,
כאשר נוצרת תובנה או הארה לגבי חייהם ,ובעקבותיה נולדת ומתגבשת בתוכם זהות
חדשה.
 .2טראומה והתעללות .אנשים אלו אינם רואים את הבעיה ,שעימה הם מתמודדים כמחלה
הקשורה במוח ,אלא כתולדה של היסטוריה ,של התעללויות והזנחה ,היוצרות טראומה
)חוֹבלָ ה( נפשית .הכאב והאובדן העצמי עלולים להוביל להתנהגויות הנחשבות בעיני
החברה כסוטות ,ופועל יוצא מכך שיקבלו "טיפול" במוסד פסיכיאטרי ,שלעיתים עלול
להיתפס כטראומטי לא פחות מהטראומה המקורית שהביאה אותם אליו מלכתחילה.
תהליך ההחלמה במקרה זה מורכב מהחזרת השליטה הפנימית והחיצונית לעצמי
) ,(reclaiming the selfמהתקרבות לאנשים שיכולים לעזור בתהליך הריפוי
ומהתרחקות ממקור הטראומה  -בין שזו המשפחה ,הסביבה האלימה או מערכת בריאות
הנפש עצמה.
 .3משבר פוליטי .אנשים בעלי תפיסה זו ממקדים את הבעיה מחוצה להם ומשייכים אותה
למערכת חברתית ,שמתוך רצון בהגמוניה ובשליטה מתייגת אותם )על ידי אבחנות
פסיכיאטריות( ,כולאת אותם )אשפוזים כפויים( ומענה אותם )קשירות ,סימום ופעולות
הסדר החברתי
אחרות שנעשות בניגוד לרצונם(  -הכול כדי שלא ייהפכו לאיום על ֵ
הקיים .החלמה עבור אנשים אלו כרוכה בהתרחקות מהתיוג של "חולה נפש" ובתיעול
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הכעס על "המערכת" לזעם קונסטרוקטיבי )מועיל( ,שמטרתו לקדם שינוי חברתי ולעזור
למי שעדיין "לכודים במערכת".

נוסף על אי–הסכמה עקרונית עם המודל הרפואי לבעיות נפש ועל אינטראקצייה לא מוצלחת
עם נותני השירות ,הדוחקות אנשים לרצות לעזוב ,נראה כי גם להקשר התרבותי עשוי
לעיתים להיות תפקיד מרכזי ברצון זהִ .ספרות המחקר מלמדת שלתרבות ולתת–תרבויות יש
חשיבות מכרעת בהבנה ובפירוש מניעי האדם .לפיכך ,אדם בעל אבחון פסיכיאטרי בקבוצת
מיעוט ,שאינה מיוצגת במערך הטיפול שלו הוא זוכה ,עשוי להרגיש זר ולא מובן במסגרת זו.
היות שבמקרים רבים שירותי בריאות הנפש אינם מוכווני תרבות ,ואינם רגישים למיעוטים,
בתוך זמן קצר אותו אדם יפרוש מהם ויחפש מענה בסביבה המוכּרת לו )Nakash, Nagar,
.(Shoshani, Zubida, & Harper, 2012

אנשים מתנתקים משירותי בריאות הנפש גם בשל חסרונות הנתפסים הנובעים מהאינטראקצייה
עם תת–הקבוצה של אנשים ,הרואים עצמם חולים או צרכנים ) .(Chadwick, 1997ניתן
היה לשער כי התרועעות עם אחרים בעלי היסטוריה נפשית דומה עשויה לגרום לאנשים
להרגיש יותר שייכים ופחות חריגים ,ושקבוצה זו תהיה פחות ביקורתית ושיפוטית ביחס
לשאר האוכלוסייה .ברם ,עבור חלק מהאנשים הימצאות בסביבה "חולה" עשויה לערער
את יציבותם הנפשית ולעכב את התפתחותם האישית ואת מימוש היכולת הטמונה בהם.
משום כך ,ובשל הסטיגמה החברתית המזוהה עם מערכת בריאות הנפש ,הם יעדיפו להתנתק
מהמערכת ולמקם את עצמם בסביבה "נורמטיבית".

עד כה תוארו מחקרים המספקים הסברים לתופעת ההתנקות ,המתבססים על החוויה
הסובייקטיבית של אנשים ,שבחרו שלא לשתף פעולה עם המערכת ולהתנתק ממנה .מחקרים
אחרים בתחום בדקו מה הן השפעות ההתנתקות מהמערכת על המתנתקים .כפי שתואר
הספרות בנושא התנתקות רואה בה תופעה שלילית בעלת השלכות הרסניות.
קודם לכן ,רוב ִ
לעומת זאת ,יש גם מחקרים שמצאו עדויות לשיפור במצבם של המתנתקים ביחס לאנשים
שנשארו בה .יאנג ועמיתיו ) (Young, Grusky, Jordan, & Belin, 2000מצאו שמטופלים
שאושפזו ,ואחרי כן הפסיקו להיות בקשר עם גורמים טיפוליים ,הראו כעבור שנה את
השיפור הגדול ביותר לעומת מי שנשארו בטיפול ,ומי שהמשיכו רק במעקב .החוקרים
העריכו שייתכן ששיפור זה התרחש בעקבות נטישת זהות "החולה או המטופל" וחיבור
לגורמים מקדמי החלמה שמחוץ למערכת הפסיכיאטרית .בדומה ֲאליהם ,פרקודני ועמיתיו
) (Percudani, Belloni, Contini, & Barbui, 2002מצאו באיטליה כי מטופלים ,שנשארו
בטיפול היו בעלי סיכוי גבוה יותר לסבול כעבור שנתיים מפסיכוזה ממטופלים שעזבו .עם
בהכרח מעודדת פסיכוזה ,שכן
ֵ
זה ,חשוב להדגיש שאין להסיק מכך שהישארות במערכת
ייתכן שאנשים בעלי נטייה לפסיכוזה מלכתחילה נטו להישאר בטיפול יותר מאלו שעזבו.

לסיכום ,לאורך השנים נקודת המוצא של מחקרים שבחנו את תופעת ההתנתקות הייתה
שמדובר בבעיה שיש לתקנה ,ושהיא נובעת בעיקר מהתנהגות לא הגיונית או מתריסה של
מקבל השירות .לעומת זאת ,מחקרים חדשים שעוסקים בחוויות האותנטיות של אנשים ,שחוו
את המערכת מבפנים  -מראים כמה וכמה סיבות לרצון להתנתק ,ואלה עיקרן :חוסר אמון
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במערכת ובמטפלים ,תחושה של חוסר יכולת להשתתף באופן פעיל בקבלת החלטות ,מסרים
פסימיים ומדכאים של אנשי המקצוע ,היעדר מענה לצרכים דתיים ,רוחניים או תרבותיים,
חוסר רצון להיות באינטראקצייה עם אנשים בעלי מוגבלות ואי–הסכמה עקרונית עם המודל
הרפואי לבעיות נפש .כמו כן ,מלבד הספרות התולה בהתנתקות השפעות שליליות ,יש גם
עדויות מחקריות לשיפור אצל אנשים שהתנתקו מהמערכת לעומת מי שנשארו בה.

דיון
מטרת הדיון להלן להעלות את האפשרות שיש מצבים בחוויית אנשים מסוימים ,שמערכת
בריאות הנפש עלולה למנוע או לעכב את החלמתם או את הבראתם ,ודווקא התנתקות
ממערכת זו עשויה לשפר את מצבם הנפשי ואת איכות חייהם .ממדי תופעת ההתנתקות
ממערכת בריאות הנפש ,העשויים להגיע ל– ,46%בהתאם להגדרה ,לסוג השירות ולמערך
המחקרי ,הם אחת משאלות המפתח בתחום ,ובהתאם לכך יש ספרות ענפה העוסקת בנושא
) .(O’Brien, Fahmy, & Singh, 2009בישראל ,למשל ,מוערך כי יש מעל  100אלף
אנשים לקריטריון של מחלת נפש קשה ) .(SMIמהם מעל  60אלף "המוסד ביטוח לאומי"
מכיר בהם כבעלי נכות נפשית של לפחות  40%ומקנה להם זכאות לשירותי סל השיקום .עם
זה ,פחות משליש )!( מהם מממשים זכאות זו )אבירם.(2010 ,
מדוע אפוא מספר כה גדול של אנשים אינם משתמשים בשירותי השיקום? הסבר אפשרי
קשור בכך שלהימצאות במערכת בריאות הנפש עלול להיות מחיר נפשי כבד ,הניכר בין היתר
בדיכאון ובחרדה הנובעים מתיוג פסיכיאטרי ובתופעות לוואי שליליות משימוש בתרופות.
נוסף על אלו ,מסרים פסימיים ודטרמיניסטיים לגבי האפשרות להירפא ,להשתחרר מהתלות
בתרופות ולחזור לחיים נורמטיביים ,שפעמים רבות נשמעים מאנשי המקצוע ,וגם יחס
פטרוני ,פרקטיקות כוחניות ומגבילות ,כגון אשפוז בכפייה ואף הסכמה בכפייה )enforced
 ,(consentהתניית מתן שירותי שיקום בשיתוף פעולה מוחלט ,הגבלת האוטונומיה ותחושה
של חדירה לפרטיות  -כל אלו עלולים ליצור תחוש ניכור כלפי המערכת ולגרום לאנשים
לרצות למצוא דרכים חלופיות להתמודד עם אתגריהם הנפשיים.
לא זו אף זו ,התנתקות עשויה להתרחש כאשר אנשים בעלי כמיהה לחיפוש רוחני ,דתי או
פילוסופי ,וגם אנשים מקבוצת מיעוט אתנית או תרבותית  -מרגישים שהם לא מקבלים מענה
התואם את תפיסת עולמם האישית ,התרבותית והחברתית .כמו כן ,אנשים כגון "מיכל"
שסיפורה הוזכר קודם לכן ,שההימצאות בסביבה "חולה" גורמת להם להרגיש שהם "לעולם
לא יחלימו באמת" ,ולכן הם עשויים לצבור בשלב כלשהו בחייהם די ביטחון ,ידע וכלים
ולנתק עצמם מהשירות הממסדי.
זאת ועוד ,ניתן לראות את תופעת ההתנתקות בהקשר רחב יותר ולטעון שהישארות במערכת
בהכרח מעידים על הסכמה ועל הבנה הדדית בין
ֵ
ושיתוף פעולה עימה ) (adherenceאינם
מטפל למטופל ,אלא לעיתים על צייתנות ועל פחד של מקבל השירות מהכוח שהוענק לנותן
השירות ,וכן על היעדר חלופות ) .(Playle & Keeley, 1998מכאן שאפשר לשער שלוּ
היו חלופות לטיפול הממסדי נגישות ומוכּרות לאנשים ,מספר הנוטשים את מערכת בריאות
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הנפש היה גבוה אף יותר ממה שהוא כיום.

אם כן ,יש הסברים אחדים ומגוונים לתופעת ההתנתקות ממערכת בריאות הנפש ,המצריכים
דיון מעמיק ויסודי של העוסקים בתחום .עם זאת נשאלת השאלה :האם יש להגיב על תופעה
בהכרח כעל בעיה שצריך לתקנה  -כפי שעולה מתוך ִספרות המחקר? התשובה העולה
ֵ
זו
מפרק זה היא לאו דווקא .מבלי להקל ראש בשירות היעיל ,ולעיתים מציל החיים שמספקת
המערכת לאנשים מסוימים ,ולַ ֲחלופין מבלי להקל ראש בקשיים שבהם נתקלים אנשים
הנפלטים ממנה ,יש עדויות רבות של פעילים בארגונים חברתיים ושל מטופלים לשעבר
או שורדים ) ,(Survivors/Ex–patient movementחברים בקבוצות תמיכה באינטרנט
ואנשים שהשתתפו בסקרים ובמחקרים  -המוכיחות שאפשר לחיות חיים "נורמטיביים",
מלאי משמעות וסיפוק גם ללא תרופות פסיכיאטריות וללא עזרה מהמערכת .יתרה על כך,
עדויות ומחקרים אלו אף מדגישים שהימצאות במערכת עלולה להיות גורם מגביל ,שאינו
מאפשר החלמה מלאה.

הסבר אפשרי לפער שבין התפיסה הרואה בהתנקות בעיה שצריך לשאוף לתקנה ,לבין
התפיסה הרואה בהתנתקות תהליך בריא ולגיטימי ,קשור להטיה אפשרית שיש לאנשי
המקצוע כלפי הטיפול והשיקום שהם מעניקים ) .(Playle & Keeley, 1998במילים אחרות,
ייתכן שהרבה מאנשי המקצוע מתקשים להכיר בכך שעבור אנשים מסוימים הטיפול שהם
מספקים ,המבוסס על המודל הרפואי לבעיות נפש או שיקום המבוסס על גישת ההחלמה -
אינו תואם את צורכיהם של מקבלי השירות ,ושעזרה מסוג אחר )בין שבאה מכיוון רוחני,
דתי ,פילוסופי ,תרבותי או אחר( יותר מועילה ומתאימה עבורם .מכאן שאנשי המקצוע
ישאפו תדיר להשאיר אנשים במערכת כדי שיוכלו להעניק את הטיפול המוכּר להם ,וייטו
לראות בהתנתקות בעיה שיש לתקנה.

על מנת לצמצם את הפערים בין נותני השירות למקבלם ,ולהעניק חווית טיפול ממשית,
השואפת להעניק לאדם חופש עצמאות ובריאות נפש ,אנשי המקצוע ,קובעי המדיניות וכל
העוסקים בתחום  -יהיה עליהם לגלות גמישות מחשבתית ולהיות קשובים לקולם של מי
שחוו את המערכת מבפנים והתנתקו ממנה .עליהם לשאוף ליצור מודל הוליסטי )כּוּלִ י(
שישפר את חוויית הטיפול והשיקום ויתרום לרווחת הסובלים ממצוקה נפשית .תוך כדי כך
על אנשי המקצוע להביא בחשבון שלעיתים העזרה הטובה ביותר שהם יכולים להעניק היא
להשתמש בידע ובכישורים שלהם על מנת לעודד אנשים להפסיק לראות עצמם כחולים
ולצאת לדרכם העצמאית מחוץ למערכת.

בהכרח
ֵ
מתוך מטרה לעודד את השיח בישראל על מסגרות חלופיות הנותנות שירות שאינו
מבוסס על הפרדיגמה הרפואית לטיפול בבעיות נפש ,נסיים את הפרק ברשימה קצרה של
וסנגוּר חוץ–מערכתיות ומודלים חלופיים לטיפול ולשיקום ,שהוכיחו
כמה קבוצות תמיכה ִ
את טיבם במקומות אחרים בעולם.

מודלים חלופיים לטיפול ולשיקום מחוץ למערכת וקבוצות תמיכה ִוסנגּור

עבור אנשים מסוימים התנתקות ממערכת בריאות הנפש ניכרת בהליכה בנתיב עצמאי לגמרי,
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ללא זיקה לקבוצות המעניקות עזרה עצמית או לארגונים חוץ–מערכתיים שמראים מודלים
חלופיים לטיפול ולשיקום .לעומתם ,אחרים עשויים לבחור בתקופות שונות בחייהם להיעזר
באחד מהמודלים הקיימים או לקחת חלק פעיל ביוזמות של אנשים הרואים עצמם כשורדים
או כמטופלים לשעבר .Ex–patient/Survivors Movementלהלן נציג ארבעה מודלים
חלופיים לעזרה ,לשיקום ולריפוי ,הדוגלים בגישה שאינה פסיכיאטרית ,וכן ארבעה ארגונים
המיועדים לתמוך ב ,לסנגר עליהם ולחשוב מחדש על הטיפול המקובל )קונוונציונלי( המוצע
להם כיום.

מודלים חלופיים לטיפול ולשיקום מחוץ למערכת
המודלים שיוצגו להלן נולדו מתוך גישה ביקורתית על הטיפול הניתן במערכת הפסיכיאטרית
המקובלת )קונוונציונלית( .התפיסה של יוזמות אלו היא שההתייחסות לאדם במצוקה מבוססת
על תהליך בניית זהותו ,והזהות עשויה להשפיע בצורה מכרעת על אפשרויות ההחלמה ועל
חוויית ריפויו .יוזמות אלו שואפות לראות את הלקוח שלהן בראש ובראשונה כבן אדם,
המתמודד עם מצבי תודעה קיצוניים ,הכרוך תדיר בסבל קשה ובטראומה .הן נמנעות מלאבחן
ומלתייג ומלתת תרופות פסיכיאטריות ,למעט כשהן הכרחיות .המשותף להן הוא שהן שואפות
לחבר את האדם לכוחותיו ,ולגורמים העשויים לסייע לו במסע הריפוי וההחלמה .כמו כן,
יוזמות אלו מוכיחות תכופות את עצמן כזולות יותר מטיפול ממסדי.
ֶמרכזי הפוגה ) - (Crisis Respite Centersמרכזי הפוגה הם מקומות המיועדים לתמוך באנשים
שחווים או שמצויים בסיכון לחוות משבר נפשי .מרכזים מכַ ווני החלמה אלו ממוקמים על הרוב
בשכונות מגורים ,האווירה בהם היא ביתית ומשרה ביטחון ,ועל פי רוב מפעילים אותם אנשים
בעלי עבר פסיכיאטרי ) (peersשהוכשרו לכך .ההגעה ֲאליהם היא אך ורק מתוך רצון חופשי,
ומשך השהייה בהם על פי רוב לא עולה על שבועות אחדים .מרכזים אלו שואפים למנוע
את הטראומה שעלולה להתלוות לאשפוז פסיכיאטרי ,ובו–זמנית ליצור תנאים המעודדים
גדילה ,התפתחות ורכישה של מיומנויות התומכות בשיפור איכות החיים ).(well– being
חלק ממרכזי ההפוגה גם מפעילים "קו חם".

מחקר שהשווה בין מי ששהו במרכז הפוגה לעומת קבוצת ביקורת ,שטופלה במסגרת אשפוז
פסיכיאטרי ) ,(Greenfield, Stoneking, Humphreys, Sundby, & Bond, 2008הראה
שיפור מובהק כעבור חצי שנה ושנה לאחר השהייה במידת הסימפטומים ובתחושת שביעות
הרצון הכללית.
סוֹט ִרייָ ה ) - (Soteriaהוא שירות דיור קהילתי מכַ וון החלמה ,שיסד הפסיכיאטר
מודל ֵ
מוֹשר בתחילה כפיילוט ניסויי בתחילת שנות ה– ,60כדי לתת מענה הוליסטי ואנושי
לוֹרן ֵ
ֵ
)הומני( בעיקר לצעירים שחוו פסיכוזה .אלה מאפייני השירות העיקריים :שירות פתוח  -לא
מחזיקים אדם בניגוד לרצונו ולא משתמשים באמצעים מגבילים; שירות המעודד יצירת
קשרים חברתיים וקבלת אחריות אישית וקבוצתית )כגון ניהול הבית ,ארוחות וניקיון(;
שירות המבוסס על גישה הדוגלת בשימוש מזערי בתרופות ומושתת על טיפול מוסרי
הסוֹט ִרייָ ה המקורי פועלות בארה"ב
ֵ
) .(moral treatmentכיום וריאציות שונות של בית
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ובמספר מדינות באירופה ,והוא זמין לכל מי שסובל ממשבר או ממצוקה נפשית .זה כמה
שנים מופעל בישראל בהובלת פרופ' פסח ליכטנברג ,שהיה שנים רבות מנהל מחלקה בבית
החולים "הרצוג".

ֵמ ָטא–אנליזה של מחקרים ,שנעשו על היעילות של מודל זה ,מגלה כי בטווח הקצר והארוך
ומדדי
הוא מועיל יותר מהטיפול השגרתי בכמה פרמטרים )כגון תפקוד חברתי ,תעסוקה ַ
פסיכופתולוגיה( ושווה לו באחרים ).(Calton, Ferriter, Huband, & Spandler, 2008

דיאלוג פתוח ) - (Open dialogueהוא שיטה לטיפול בפסיכוזה ,המיושמת משנת 1985
בצפון פינלנד ,והמבוססת על גישה הומניסטית ושוויונית .מוקד טלפוני ,הפועל  24שעות
ביממה מיועד לאתר אנשים במשבר ,ובעת הקריאה מתגבש צוות תגובה רב–מקצועי,
שעתיד ללוות את האדם שנתון במשבר ואת המעגל הסובב אותו לפרק–זמן של בין חודש
לשנים מספר .עיקרי השיטה מתבססים על פעולות אלה :התערבות מיידית בעת משבר,
ליווי אינטנסיבי )לרוב יום–יומי( בתקופה האקוטית ,יצירת קואליציה של גורמים שעשויים
להועיל )משפחה ,חברים ודמויות חשובות( ,גמישות טיפולית ,לקיחת אחריות לאורך כל
הדרך שהצוות המטפל ,הימנעות מתרופות אנטי–פסיכוטיות ככל הניתן ,חיבור למשאבי
2
הקהילה ודיאלוג פתוח ,ישיר ולא שיפוטי בין האדם המקבל עזרה לאנשים התומכים בו.

מחקר שנעשה על אנשים שטופלו על פי גישה זו מצא ש  82%מהאנשים שסיימו את הטיפול
לא הראו תסמינים פסיכוטיים 86% ,חזרו לעבודה במשרה מלאה או ללימודים ,ורק 14%
קיבלו ִקצבת נכות ).(Seikula et al., 2006

קרן לטיפול במשפחה ) - (Family care foundationארגון שהוקם בשנת  1987בשוודיה
כדי לאפשר למתמודדים עם בעיות נפש לחיות כבני בית בקרב משפחות "נורמטיביות"
מאמצות .אותם אנשים ,שלעיתים חוו מספר רב של אשפוזים ונתפסו כ"מקרים אבודים",
חיים עם המשפחה כמה שנים בממוצע ,וניתנת להם הזדמנות להתחיל פרק חדש בחייהם.
המשפחות המאמצות נבחרות לא על סמך מומחיות פסיכיאטרית ,אלא על סמך תכונות כגון
חמלה ,יציבות ורצון בנתינה ,ואנשי מקצוע מטעם הארגון מלוות את המתמודדים לאורך
כל הדרך .מקבל השירות נפגש אף הוא תדיר עם אנשי מקצוע מטעם הארגון ,ולפי הצורך
נערכות גם פגישות עם בני משפחתו ועם אנשים שעשויים להיות בעלי חשיבות עבורו .כמו
כן ,הארגון ,שנותן את שירותיו ללא עלות כספית למקבל השירות ,מאפשר גם לבני נוער וגם
לילדים המגיעים בליווי הורה ,לקחת בו חלק.

הפילוסופיה של הארגון מושתתת על הרעיון של שילוב לחיי משפחה רגילים וידע תרפויטי.
אנשיו דוגלים במתן כבוד ,ביצירת תקווה ובהסתכלות באדם "בגובה העיניים" ,והם נמנעים
משימוש באבחנות ובמודלים תאורטיים  -מה שמאפשר לדבריהם מקום לרגשות ,למחשבות,
ליצירתיות משותפת ולמגע אנושי .כמו כן הם דוגלים בעידוד מקבל השירות להפחית
בהדרגה תרופות פסיכיאטריות עד למצב של אי–שימוש בהן.

הסבר מפורט ,קישור למאמרים ולסרטונים וקישור לקבוצה ,המנסה לקדם
2
בישראל דיאלוג פתוח אפשר למצוא ב– http://www.bnefesh.com/?p=1462
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מייסדת הארגון ,ד"ר קרינה הקנסון ) ,(Carina Håkanssonמספרת בספרה Ordinary
(2009) Life Therapy: Experiences from a Collaborative Systemic Practice
3
על מספר רב של הצלחות לאורך השנים בשיקום ובריפוי מלא של משתתפי התוכנית.

לסנגּור ולעזרה עצמית
קבוצות ִ
בעשורים האחרונים החלו לצוץ ברחבי העולם קבוצות רבות בעלות דגשים שונים ,המיועדות
לאנשים ששהו במערכת הפסיכיאטרית והתרחקו ממנה .קבוצות אלו מספקות תמיכה ,מידע,
העצמה וסנגור ואף מנסות לעיתים לחולל מהפכה ביחס החברה לאנשים החוֹוים מצבי תודעה
קיצוניים או מצוקות נפשיות.
 - Made in Americaהוא פורום פעיל ופורה במיוחד ,המיועד לאנשים שמתעניינים
בחשיבה מחודשת על הפרדיגמה הפסיכיאטרית ועל המודל הנוכחי מבוסס–התרופות של
הטיפול .באתר האינטרנט שלהם ) (/http://www.madinamerica.comהם מציגים
דוחות על ממצאים מדעיים עדכניים ,גישה למסמכים ,לראיונות מצולמים ולבלוגים של
אנשים הקשורים לתחום .אנשים אלו הם בעלי ניסיון אישי ,בני משפחה ,פסיכיאטרים,
פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ,פעילים חברתיים ,עורכי דין ועיתונאים .כמו כן הם
מארגנים מדי שנה פסטיבל סרטים בין–לאומי שתכליתו לאתגר את המודל הנוכחי ולחקור
גישות חלופיות לתופעה המכונה בפסיכיאטרייה "תחלואה נפשית".
 - Mind Freedom Internationalהוא ארגון גג ,הנותן חסות למעלה מ– 100תנועות
קטנות יותר בארה"ב ובמקומות אחרים בעולם .הארגון ָשׂם לעצמו למטרה לתמוך בניהול
עצמי של אנשים שתויגו כבעלי נכות פסיכיאטרית ,לצמצם את צריכת השירותים שלהם ,מחד
גיסא ,ולספק להם חלופות ,מאידך גיסא ,ולחולל מהפכה לא אלימה בהתאם לערכי הצדק,
החירות ,השוויון והאמת במערכת בריאות הנפש .הארגון התחיל את דרכו בסוף שנות ה–60
של המאה ה– 20בארה"ב ,כחלק מתנועת זכויות האזרח ) ,(Civil Rights Movementוהוא
מציע מסגרת תומכת חלופית ,העצמה וסנגור לאנשים הרואים עצמם כשורדים או כמטופלים
לשעבר של .Ex–patient/Survivors Movement
 - National empowerment centerאף הוא ארגון גג לסנגור ולתמיכה הממוקם
בארה"ב ,אשר ָשׂם לו למטרה להעביר מסר של העצמה ,תקווה וריפוי עבור שורדים או
מטופלים לשעבר של המערכת הפסיכיאטרית .הארגון מפעיל מוקד טלפוני ודף אינטרנט
המרכז כמות גדולה מאוד של מידע עבור אנשים המחפשים תמיכה או המעוניינים להשתתף
ַ
בחשיבה מחודשת ובשינוי ההתייחסות החברתית כלפי אנשים החווים מצבי קיצון נפשיים.
חבריו מארגנים כינוסים וסדנאות בנושאים מגוונים ,כגון שמיעת קולות ,טראומה ,נושאים
 3לעיון נוסף אפשר לצפות בסרט תיעודי על הארגון בקישור:
http://wildtruth.net/dvd/healinghomes
ובדף המכיל מידע על הארגון בקישור:
http://www.madinamerica.com/2012/02/in–gothenburg–ordinary–homes–serve–as
havens–for–healing/
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שאליהם נחשפים לדבריהם עשרות
ייחודיים לנשים ובריאות הנפש ואסטרטגיות החלמהֲ ,
אלפי אנשים ויותר.

ברי ִדיוּן(,
)ח ֵ
הם גם לוקחים חלק בפרסום כתבות ,מאמרים וספרים ומשתתפים בפאנלים ֶ
בתוכניות טלוויזיה ורדיו ובוועדות ממשלתיות של מקבלי החלטות .חבריהם עוסקים
חוברות לעזרה עצמית ,המכילות
במחקר ,בחינוך ובהקניית כלים להעצמה .הם מפיצים ָ
עצות וטכניקות שונות לריפוי ולהחלמה .באתר הארגון מופיעים בין היתר קישורים לאתרים
הנוגעים במישרין בנושא ,מדריכים לירידה בטוחה מתרופות ,סיפורי החלמה ,הצעות עבודה
4
וקישורים לארגונים בין–לאומיים.

 - Hearing Voices networkארגון זה ,שהוקם בשנת  ,1987רואה עצמו כתנועה פוסט–
פסיכיאטרית ומציע הסתכלות הוליסטית על תופעת "שמיעת הקולות" .על פי הארגון,
שמיעת קולות אינה מחלה המצריכה טיפול תרופתי ,אלא תופעה אנושית שהיא חלק מהמגוון
הרחב של חוויות אפשריות .בדף הבית של הארגון )(Hearing Voices Network, 2015
ניתן למצוא הסברים לתופעת שמיעת הקולות ,שהם חלופה להסבר הפסיכיאטרי המקובל
 סכיזופרניה ,ובהם :עודף דופמין במוח ,כישרון מיוחד או רגישות יוצאת דופן ,תגובהלטראומה ,חוויה רוחנית ,דיסאסוציאציה ,חוויה פרה–נורמלית ,בעיה פיזיולוגית והבדלים
בין–אישיים.

לטענתם ,עדויות רבות שנאספו במהלך השנים )Romme, Escher, Dillon, Corstens,
 (& Morris, 2011מלמדות ששמיעת קולות היא תופעה שאפשר להתמודד איתה בהצלחה,
ואף לגדול ממנה ,בעיקר כאשר נעשה ניסיון להבנת המשמעות של הקולות השונים ולימוד
של כלים לניהול מערכת יחסים מקבלת עימם .לתפיסתם ,שמיעת קולות על פי רוב היא תוצר
של טראומה ומשמשת מנגנון הישרדות כשהאדם מרגיש מצוקה וחוסר אונים .החלמה לדידם
מתאפשרת כאשר נעשה קונפרונטציה )עימות( עם בעיות העבר הנמצאות בבסיס החוויה
) 5.(Romme & Escher, 1989התשתית הקונספטואלית של תנועה זו רואה בפרדיגמה
הפסיכיאטרית מערכת הגורמת לסבל מיותר ,שיש להחליפה ,בין היתר עקב תוצאות לוואי
שליליות של שימוש בתרופות וכן הגדלת הדיכאון והחרדה הנובעים מהתיוג.

בישראל יש קבוצה ל"שמיעת קולות" השואבת השראה מארגון Hearing voices
שמ"ה .העמותה שואפת להרחיב את היקף הפעילות ,שכיום
 ,networkושמפעילה עמותת לִ ָ
מתרכז בירושלים ,לערי הארץ.

4

5

לסיכום ,ארבעת המודלים שהוצגו מספקים חלופות למי שהיו במערכת הפסיכיאטרית
ולמעוניינים בתמיכה ובגיבוי מחוצה לה .לכל אחד מהם יש מאפיינים ייחודיים ,אך המשותף
להם הוא שהם מאמינים ביכולת ההחלמה והריפוי הגלומה באדם ,והם עושים מאמץ
להימנע מתיוג פסיכיאטרי ומשימוש בתרופות .נכון לשנת  ,2015פרופ' פסח ליכטנברג,
שמ"ה ונציגים מטעם משרד הבריאות מנסים ללמוד וליישם בארץ חלק ממודלים
עמותת לִ ָ

קישור לאתר האינטרנט שלהםhttp://www.power2u.org/what.html :

בהכרח היעדר קולות.
ֵ
אם כי יש לזכור שאין פירושה של החלמה
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אלו ,ויש לקוות שניסיונותיהם יישאו פרי בעתיד הקרוב .כמו כן ,יש בארץ כמה קבוצות
לתמיכה ולסנגור של אנשים שעשויים להגדיר את עצמם כ"שורדים" ) ,(Survivorsכגון
קבוצת ה"פייסבוק"" :מטופלים ומטופלות שוברים שתיקה" ו"עמותת מגן לזכויות אנוש".
קבוצות אלו ,שמייצגות אנשים שהיו במערכת ומעדיפים להתרחק ממנה ,עשוית להציג
עמדה מתריסה נגדה ,ומסריה עשויים להיות לעיתים "קשים לעיכול" לאנשי מקצוע רבים
בתחום ,אך חשוב שקולן יישמע ושינוהל דיאלוג קונסטרוקטיבי עימן מתוך מטרה לשפר
את השירות.
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- ""תוכנית מכוונת אדם
,גשר למציאת משמעות
שפה משותפת ומטרה משותפת
יעל ברוך
, ובו בחנתי באמצעות ראיונות עומק מובנים למחצה,התזה ערכתי מחקר איכותני
ֵ במסגרת
 ולא,"מה הן הסיבות לכך שאנשים שמתמודדים עם מחלת נפש ופונים לוועדת "סל שיקום
 במחקר נמצאו. לא מקדמים את תוכנית השיקום שלהם: קרי,מיישמים את החלטות הוועדה
 היעדר,עמדות ביחס לשירותי השיקום
ָ , חוסר בידע על סל השיקום:שבע ֵתמות מרכזיות
, אי–הלימה בין המטרות האישיות להחלטות הוועדה,שותפות וקבלת החלטות משותפת
 אי–היכרות הגורם המפנה את הפונה ואת מנגנון סל,חוויית הוועדה כגורם שאינו מקשיב
.(2015 , עזאיזה ולכמן, מורן,שיקום והשפעת מעורבות בני המשפחה על התהליך )ברוך
 נראה כי יש מוטיבים,בהתבוננות מפרספקטיבה של שנתיים לאחר שהסתיים המחקר
 פרק זה יביא סקירה קצרה של ההתפתחויות.התמות שנמצאו
ֵ שעוברים כחוט השני בין
" בהמשך יציג את המושג "משמעות.בתחום בריאות הנפש ושיקום בבריאות הנפש בישראל
 ובסופו יציג גישה,ויביא נקודת מבט שונה לגבי הטמעה של שינוי במערכת הציבורית
 גישה זו מאפשרת להתבונן באדם על הייחודי שבו.שונה המקובלת בעולם בתחום השיקום
 בהנחה שגישה זו מתאימה לחלק גדול,ולתפור לו חליפה המתאימה למידותיו ולצרכיו
.מזכאי השיקום שנכון להיום אינם נהנים משירותי סל השיקום

 מדיניות בתנועה ומערך סל השיקום,בריאות הנפש בישראל
 בעקבות שינויים חברתיים וחוקיים שחלו בעולם,משנות השמונים של המאה העשרים
 ידע, התפתחו במדינת ישראל מדיניות-  בפרט, וביחס לבריאות הנפש,המערבי בכלל
 להעביר-  עיקר הרפורמה. שהובילו לרפורמה יסודית בשירותי בריאות הנפש,ופרקטיקה
,את מרכז הכובד של שירותי בריאות הנפש מבתי החולים הפסיכיאטריים לקהילה )אבירם
.(2007
משרד הבריאות מוביל מראשית שנות השמונים שלוש רפורמות מרכזיות בשירותי בריאות
 הרפורמה המבנית שראשיתה בתוכנית ראורגניזציה של שירותי בריאות הנפש משנת:הנפש
( והמשכה בהסכם שבין משרד הבריאות וקופת חולים כללית )הסכם1975 , ) טרמר1972
 מימושה של הרפורמה הוביל להקמת מרכזי בריאות נפש קהילתיים.(1978 ,מנצ'ל–דורון
. כל משאבי בריאות הנפש ברמה הלאומית הועברו לאחריות המדינה.בכמה ֲאזורים בישראל
 העברת נקודת הכובד מבית החולים:( כמה עקרונות מרכזיים1978) בהסכם מנצ'ל–דורון
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לקהילה ,הפיכת בית החולים הפסיכיאטרי למרכז כוללני לטיפול בחולים הזקוקים לאשפוז,
הבטחת אחריות כוללת על כל החולים באוכלוסייה ,ללא בחירה מפלה של חולים אקוטיים
והטלת מגבלות על מעבר חולים לאשפוז בבתי חולים פרטיים .בהמשך פחתו מספר
המאושפזים בביה"ח הפסיכיאטריים ושיעורם במידה ניכרת ,נסגרו כמה בתי חולים פרטיים,
פחת מספר ימי האשפוז הממוצעים לשנה בין השנים  1996ל– 2007ב– 50אחוז והשתנה
הפרופיל של האוכלוסייה המאושפזת במהלך העשור .שיעור המאושפזים מעל לשנה בבתי
החולים הפסיכיאטרים פחת מ– 61אחוז ב– 1998ל– 35אחוז בסוף ) 2009למ"ס ;2009 ,משרד
הבריאות .(2009 ,למרות זאת ,על פי דוח מבקר המדינה ,וניסיון מהנעשה בשטח ,קיימים לא
מעט קשיים בהפעלת מערך בריאות הנפש בקהילה ,ואלה הם :משך ההמתנה ארוך לטיפול
)היו מצבים שבהם ארכה ההמתנה כשנה וחצי( ,מחסור בנתונים על כל הטיפולים במרפאות,
ירידה במספר הפניות למרפאות ,מצב פיזי רעוע של המבנים שבהם ממוקמות המרפאות,
פריסה גאוגרפית מוגבלת של המרפאות והיעדר מרפאות ביישובים רבים בפריפריה ,מחסור
בכוח אדם בתחום בריאות הנפש ,בקרה בפעילות מדגמית בלבד ואי–ניצול תקציב שיועד
לשינוי ולשיפור של איכות השירות )דו"ח מבקר המדינה .(2009 ,ממצאים אלה מחזקים את
העובדה שעדיין ֵמרב הכוח והשליטה נמצא בבתי החולים .הרפורמה השיקומית הובילה
לפיתוח מואץ של שירותי השיקום בקהילה .התפתחות זו התאפשרה הודות למדיניות האל–
מיסוד בשירותי בריאות הנפש ,והמשימות שנגזרו ממנה היו  -עיצוב והקמת יחידות טיפול
שיקומיות תוך–מוסדיות כדי לאתר ,להכשיר ולהכין חולים כרוניים מאושפזים למעבר
לקהילה ולפתח שירותי שיקום בקהילה בתחום השיקום התעסוקתי ,החברתי והדיור )הדס
לידור ולכמן .( Roe et al,2009 ;2007 ,נשאלת השאלה אם הטמעת המדיניות הציבורית
החדשה נעשתה מתוך הכנה והכשרה מספקות של העוסקים במלאכה במערכות בריאות
הנפש ,בני המשפחה והמתמודדים עצמם.

המדיניות החדשה הדגישה פיתוח מואץ של שירותי שיקום ושחרור חולים ממושכים גם מבתי
החולים הממשלתיים .בשלב ראשון היה התהליך איטי ועורר התנגדות לא מעטה במערכת
הפסיכיאטרית .במטה שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות נטתה הכף לכיוון השיקומי,
והוקצו תקציבים למימון ולפיתוח שירותי שיקום )שרשבסקי .(2006 ,בד–בבד ,גורמים
שונים ,מקצועיים ובני משפחה של מאושפזים ומשתקמים ,שראו את הצלחת המסגרות
שנפתחו ,תמכו בגורמי השיקום במשרד הבריאות ופעלו לסייע להם .משנת  1996החלו
לפעול לחקיקת חוק מיוחד לשיקום נכי נפש בקהילה .האפליה כלפי נפגעי הנפש הייתה
בולטת ורוויית נזקים ,ולכן גברה התובנה כי ללא חוק ,לא יהיה סיכוי להגיע לשינוי יסודי
ולאפליה מתקנת של אוכלוסייה זו )שרשבסקי .(2006 ,משרד האוצר ,שהתנגד לחקיקת
החוק כמעט עד לשלביו האחרונים ,שינה את עמדתו לאחר שהבין שמבחינה פוליטית לא
יוכל למנוע את חקיקת החוק ומשום ששוכנע שחקיקת החוק תוביל לחיסכון תקציבי הודות
לצמצום מספר המיטות הפסיכיאטריות במערך האשפוז )אבירם ;2010 ,שרשבסקי.(2006 ,
בעקבות החוק הוקם בישראל מערך סל השיקום ,ועליו יפורט בהמשך .הרפורמה השלישית
שנכנסה למהלכה ביולי  2015מכונה גם הרפורמה הביטוחית .היא אמורה ליצור הפרדה בין
סוגי הטיפול ,טיפול במסגרת אשפוז וטיפול במסגרת אמבולטורית ,שיהיו באחריות קופות
החולים ,ובין השיקום ,שיישאר באחריות הממשלה .הרעיון העומד בבסיסה של רפורמה
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זאת הוא החיבור בין גוף לנפש והכללת שירותי בריאות הנפש בכל שירותי הרפואה הניתנים
למבוטח בקופת החולים במסגרת חוק בריאות ממלכתי .מתוך כך מטרת הרפורמה לפעול
להפחתת הבידול והסטיגמה הקיימים בתחום שירותי בריאות הנפש.

מערך סל השיקום
לפני למעלה מחמש–עשרה שנים חוקק בישראל החוק לשיקום נכי נפש בקהילה ,והוא קבע
את עקרונות היסוד ,שעליהם צריכים להיות מושתתים עבודת השיקום בקהילה וסל שירותים
הניתנים בתוכנית שיקום אישית )החוק לשיקום נכי נפש בקהילה .(2000 ,החוק ,שנחשב
מתקדם מסוגו בעולם ,קובע סל שירותי שיקום בכל תחומי החיים ,והוא מגדיר את זכותו
של האדם לפנות לוועדת שיקום ולהציג תוכנית שיקומית פרטנית .התוכנית נידונה במסגרת
ועדת שיקום שבסמכותה לאשר שירותי שיקום במסגרת האפשרויות הגלומות בחוק )החוק
לשיקום נכי נפש בקהילה ;2000 ,אבירם .(2010 ,אף שמטרת החוק לבנות את השירותים
מותאמים לצורכי האדם ,לעיתים מסיבות שונות מדובר במערכת המבוססת על שירותים ,ולא
תמיד יש התאמה בין צורכי האדם לשירות .היבטים תקציביים משפיעים על היכולת לפתח
מענים לאוכלוסיות מיוחדות ,כגון הפרעות אישיות ,נפגעי פוסט–טראומה ,הפרעות אכילה,
אוכלוסיות מתבגרות ועוד .נוסף על כך ,יש קושי לאנשי המקצוע לוותר על תפיסתם כמומחים
ובעלי הידע הבלעדי ,ויש הכרה בידע מניסיון שיש למתמודד.
מטרת החוק  -לשקוד על שיקומם ועל שילובם של נכי הנפש בקהילה ולאפשר להם להשיג
דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים ,תוך שמירה על כבודם ברוח חוק
יסוד כבוד האדם וחירותו .החוק נועד לאפשר לאנשים להשתקם בתחומי הדיור ,התעסוקה,
ההשכלה ,ההכשרה המקצועית ,החברה ושעות הפנאי.
הזכאים למימוש החוק הם תושבי ישראל ,שמתמודדים עם הפרעה נפשית ,שמלאו להם 18
שנים והוכרו כבעלי  40%נכות רפואית על רקע נפשי לפי הסעיפים  34 ,33על פי חוק הביטוח
הלאומי )החוק לשיקום נכי נפש בקהילה .(2000 ,מקובל להעריך כי מתחילת יישומו של
החוק התקיימו בארץ יותר מ– 38,765ועדות סל שיקום וכ– 21,000אנשים לערך ,מקבלים
שירותי שיקום )אבירם ,2010 ,משרד הבריאות.(2015 ,
ועדת השיקום מעיינת בחומר הכתוב ומזמינה לישיבת הוועדה את האדם עצמו ,את המטפל
שלו ,את משפחתו של הפונה )בהסכמתו( או כל גורם אחר שלדעת האדם או הוועדה יכול
לסייע להחלטות .מתוך העקרונות המנחים של התפיסה השיקומית ,יש דגש מיוחד על הזמנת
האדם עצמו לוועדה ועל ראייתו כשותף בתהליך )שרשבסקי.(2006 ,
מן הפונים לוועדות כיום יש בעלי מאפיינים שונים .בשעה שחלק גדול מנכי הנפש שקיבלו
סל שיקום בראשית התקופה ליישום החוק היו מאושפזים תקופות ארוכות בבתי החולים
הפסיכיאטריים ,כיום בולט יותר חלקם של הצעירים ללא רקע של אשפוזים ארוכי טווח,
אך עם בעיות נפשיות קשות .כמו כן ,חלקם סובל מתחלואה כפולה הכוללת שימוש בסמים,
בעיות אלימות והפרעות אכילה )מבקר המדינה .(2007 ,צורכי אוכלוסייה זו מחייבים שירותים
מיוחדים הדורשים ידע ספציפי והכשרת כוח אדם מיומן ,ועלותם יחסית גבוהה יותר מעלות
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של מגוון השירותים הניתן כעת )אבירם .(2010 ,אומנם בפועל מתקיים פיתוח של שירותים
ומודלים חדשים ,אך תקצובם נעשה על פי הגדרות תקציביות של השירותים המוגנים ,דבר
שעשוי להשפיע על החלטת האנשים לבחור בשירות מסוג זה.

בו–בזמן לפיתוח המואץ של מסגרות השיקום הוחל בהשקעה בהכשרת כוח אדם .אנשי
המקצוע שהועסקו במסגרות השונות היו ממקצועות בריאות הנפש ,אך רובם הגיעו מבתי
החולים ומהמרפאות ,ורק לחלקם הייתה התנסות קודמת בשיקום .בשלב ראשון נפתחו קורסי
הכשרה בכמה אוניברסיטאות ,ובהמשך התפתחו מסלולי תארים ייחודיים באוניברסיטאות
חיפה ,ירושלים ,תל אביב ובאר שבע .כן נפתח בית הספר הארצי לשיקום ,לשילוב ולהחלמה
בבריאות הנפש .מטרתו להכשיר את כל עובדי השיקום בבריאות הנפש על כל תפקידיהם
ובמגוון התערבויות מקדמות החלמה )הדס לידור ,אתר הקריה  ;2012שרשבסקי.(2006 ,
למרות מה שתואר לעיל ולמרות שיתוף הפעולה בין גורמי הטיפול והשיקום ,מערכת השיקום
התפתחה בנפרד ממערכת הטיפול ,וכיום נעשה ניסיון ליצור ממשקי עבודה שיאפשרו
לשתי המערכות ללמוד זו מזו כדי להגיע למתן שירות מקצועי יותר לאדם ולשמירה על
הרצף שיקום–טיפול .מערכת השיקום היא מערכת שנמצאת בתהליכי שינוי ,פיתוח ולמידה
מתמשכים ,ולכן מעבר להכשרות אלה ,שבהן לוקחים חלק גדול מהעובדים ,היה צורך בשינוי
ארגוני ותפיסתי במערכת כולה שברובה עדיין הייתה מושתתת על מודל רפואי.

התזה נמצא שמעל לרבע מהפונים
בדוח מבקר המדינה ) (2007,2009ובמחקר שערכתי במסגרת ֵ
לוועדות השיקום אינם מממשים את תוכניות השיקום .מחמת תהליך הכנה חלקי ולא מספק
מתקיימת שותפות חלקית של האדם בעיצוב תוכנית השיקום ,והאפשרויות הקיימות כיום
בסל השיקום מוגבלות .לעיתים הן אינן מתאימות לצורכי האנשים ,מה שמוביל להתאמת
האדם לשירות במקום מיפוי ,בנייה ועיצוב של תוכנית ממוקדת אדם שתסייע בקידום מטרות
ממשיות שהאדם היה שותף לעיצובן )ברוך ,מורן ,לכמן ועזייזה .(2015 ,נשאלת השאלה אם
לא יוקצן המצב לנוכח הרפורמה הביטוחית שמצמצמת אף יותר את משך האשפוז בביה"ח
משיקולים תקציביים של קופות החולים .בפרק הבא אכתוב על המושג "משמעות" ,אתייחס
לתהליך השיקום ,המתאפשר באמצעות מערך סל השיקום כאל תהליך של שינוי רב–ממדי,
ואסקור את השירותים מכווני אדם כאלטרנטיבה שעשויה לסייע בגישור על הפערים שהוצגו.

האדם מחפש משמעות

לשאול למשמעותם של החיים הוא להניח שיש קיום בעל משמעות שתחילתו בלידה וסופו
במוות ,ושבמרוצתו הוא נחווה באופן מובהק .גדולי הפילוסופים ,הפסיכולוגים ,הוגי הדעות
ואנשי הדת ניסו למצוא תשובה לשאלה הזו.

בעקבות התודעה לגבי המוות נעשה האדם מודע לאנושיותו ולהערכת שנות החיים שניתנו
לו .חלק מהאנשים עסוק בשאלה אם יש המשכיות לאחר המוות ,ומה ייוותר מהם לאחר מותם,
וחלקם עוסק בשאלה מה יש בחיים עצמם.

אפשר להבחין בין משמעותם של דברים הנגלית לאדם באופן אישי ובלתי אמצעי ,דרך
חוש ,רגש ,רצון ופעולה ,לבין משמעותם של דברים הנגלית לו באופן עקיף ,דרך הסבר
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ופירוש שכלתניים .הבחנה חשובה נוספת היא בין המשמעות המעשית ,החברתית ,הסמלית
והעיונית של דברים ,לבין מה שמשמעותי לאדם באופן אישי .כאשר משמעותם של דברים
מתגלית לאדם דרך אופן פעולתם על רגשות ועל רצונות ,הם נחווים כממשיים לגביו באופן
אישי .דברים שהם בעלי משמעות לאדם אחד עשויים להיות בעלי משמעות גם לאחרים,
הגם שלא תמיד זו אותה המשמעות שיש להם לגביו .אצל בני–אדם נוצרת הבנה משותפת
לגבי משמעותם של דברים באמצעות כישורים טבעיים משותפים ונהגים משותפים הנלמדים
בספרות הפילוסופית מוגדר
ומועברים מדור לדור באמצעות חינוך ותרבות )פלגִ .(2014 ,
המושג "פשר החיים" כהתחייבות פנימית ,שאדם מפתח כלפי החיים במובן שהוא מאמין בו.
פרנקל ) (1986בהרצאותיו הפילוסופיות מאחד את שני המודלים ,הדתי והאקזיסטנציאלי,
ומדבר על "המשמעות העליונה"  -סדר אוניברסלי  -שיש בו מקום לכל אחד ואחד .אך כל
אדם מסוגל למצוא את הסדר הזה בהתאם להשקפתו הכללית במונחים דתיים או חילוניים.
החיפושים אחר "המשמעות העליונה" הם ,לדעתו ,ניסיון אינסופי להבין את ההיגיון שבחיים
למרות התוהו וחרף השרירות שלכאורה שולטים בהם" .משמעות" ,אומר פרנקל" ,קיימת בכל
תנאי"; "המשמעות הזאת חייבת להיות ייחודית ואישית ,משמעות שיכולה להתגשם רק על
ידי אדם זה" )  .(Franekl, 1986פרנקל אף טוען שחיפוש משמעות הוא הכוח המוטיבציוני
העיקרי בחיי אדם .נוסף על כך ,הוא גורס" :שגם אדם אשר מוצא את עצמו בצרה הגדולה
ביותר ,שבה לא היצירתיות ולא הפעילות יכולות להביא ערכים לחייו ,וגם לא ההתנסות
יכולה לתת לה משמעות ,אפילו אדם כזה יכול לתת משמעות לחייו בדרך שבה פונה הוא אל
גורלו ואל צרתו .על ידי קבלת הסבל הבלתי נמנע הזה על עצמו הוא יכול להגשים ערכים"
).(Frankel, 1986
גישת המחקר למושג "פשר החיים" התפתחה בעקבות ספרות של מדענים חברתיים בעלי
אוריינטציה פנומנולוגית .הללו פיתחו ספרות ,שנוסף על העיסוק בשאלה הפילוסופית:
"משמעות החיים מהי" ,עסקה גם בשאלה לגבי אופי הניסיון והתנאים שבהם חווה היחיד
את חייו כבעלי משמעות .רודיהר ) ,(1936למשל ,ראה את הבנת משמעות החיים אצל היחיד
כמייצגת מסגרת ,שיטה או יחס ,שבהם הוא תופס את עצמו כחי את חייו ) כמו בנטורליזם,
בהומניזם ובדתות מסוימות( .גולומב ב– 1990טען שתחושת היעדר משמעות משתקפת
בהרגשת ניכור וריקנות .היפוכה היא ההנחה שאדם מבין את משמעות חייו ,כשהיא ניכרת
בתחושת התחייבות ובמחויבות ובהתייחסות לערכים ,לאמונה ,לאהבה .מאסלו ) (1964דיבר
על הגשמה עצמית .וייסקופף–יואלסון ) (1968תיארה את חיי האדם כבעלי משמעות בהיותם
מבוססים על תחושת שלמוּת והשתייכות .אלמונד ובטיסטה ) (1973דיברו על משמעות החיים
במונח של "ראיית חיים חיובית" ,שמשמעותה אמונת היחיד ,שהוא מגשים מסגרת חיים או
מטרת חיים ,המספקת לו הבנה בעלת ערך של חייו)פלג.(2014 ,
גישות פילוסופיות אחרות מדגישות את תהליך חיפוש המשמעות האישית ,והבחירה בה
והחיים לפיה הם משמעות החיים .לדוגמה ,רואה ) (Heidegger, 1958את משמעות החיים
כאותנטיות ,מונח שהוא מגדיר כהגשמת אפשרויות האדם .האדם יכול להפוך למה שהוא
שואף להיות .הוא רואה לפניו ישות פוטנציאלית ,והוא פועל כדי להיות העצמי הייחודי
הזה .הפעילות היא הדרך שבאמצעותה מגשים האדם את האפשרויות ,שעליהן החליט באופן
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סובייקטיבי .האדם הופך להיות מה שהוא באמצעות המטרות שהוא עצמו מציב.

בהמשך לתפיסה של משמעות החיים על היבטיה השונים ,גם מתמודד עצמי ייחודי מונע
על ידי כוח מוטיבציוני המוביל לבחירת הכיוון הרצוי לשינוי בחייו ולעיצוב מטרות השינוי.
במסע החלמת האדם שותפים לשינוי בני המשפחה והמטפלים המלווים את האדם .נשאלת
השאלה אם כל השותפים מדברים על אותה משמעות ,מתייחסים לאותם רצונות וצרכים
ומגדירים מטרות זהות .נראה כי החיבור בין כל השותפים במסע חיוני להצלחה ולהעלאה של
איכות החיים ושביעות הרצון של המתמודד.

בתהליך חיפוש המשמעות חייבים להיות התייחסות ,חיפוש וחשיפת למשמעות הרגשית או
הערכית לתכנים ולפעילויות בחיי האדם המתמודד )( Feuerstein, and & Rynders, 1988

חזון ההחלמה עומד בבסיס הגישות השיקומיות בתחום בריאות הנפש בעולם ובישראל ומייצג
את אחת התפיסות החדשניות המובילות בתחום .החלמה היא תהליך הסתגלות מחודש של
לעמדות ,לרגשות ,לתפיסות ,לאמונות ,לתפקידים ,לחברה ולמטרות בחיים .זהו
אדם לעצמוָ ,
תהליך של גילוי עצמי ,התחדשות ושינוי )Larsen, 2005; Spaniel, Wewiorski, Gange
 .(& Anthony 2002יש מרכיבים חיוניים מקדמי החלמה כמו קבלה ,אחריות ,תקווה ותמיכה
מקצועית )הדס לידור ולכמן ;2003 ,לכמןJacobson & Greenley, 2001; Ramon, ;2006 ,
.(Healy & Renouf, 2007

מקובל להבחין בין שלושה סוגי החלמה:

החלמה אישית  -היבט סובייקטיבי של החלמה ,המתייחס לשיבה לחיים בעלי משמעות ועניין;
החלמה קלינית  -היבט אובייקטיבי ורפואי ,הכולל ירידה של התסמינים ,עלייה בתפקוד,
מניעת הידרדרות וניהול סיכונים; והחלמה חברתית  -ההיבט הפסיכו–חברתי ושילוב קהילתי
).(Slade, 2009; 2010

החלמה היא הזכות ,היכולת והחובה של כל אדם לחיות חיים עם משמעות עבורו .ההחלמה
מתייחסת לאדם כולו ולמשמעות חייו עבורו .משמעות היא הסיבה שעבורה האדם רוצה
לקום בבוקר ,משמעות היא הסיבה שבגללה האדם ממשיך לעבוד או ללמוד ,משמעות היא
הסיבה שבזכותה המתמודד בוחר לחיות למרות הקושי ,משמעות נותנת תקווה .באופן דומה,
פטרישה דיגן מתייחסת ל"אדם כשאלה שמחפשת תשובה") (Deegan, 1996וניטשה מציין
בספרו אנושי ,אנושי מדיי" :מי שיש לו 'למה' שלמענו יחיה ,הוא יוכל לשאת כמעט כל
'איך'" )ניטשה.(1878 ,

בחלק הבא אציג מודלים של שירותים מכווני אדם הרווחים בעולם ועשויים להיות אלטרנטיבה
לאוכלוסיות שקיים קושי ביישום תוכניות השיקום שלהן או לאנשים שבוחרים שלא לפנות
ולמצות את זכויותיהם במסגרת החוק מתוך סטיגמה וסטיגמה עצמית.

שירות מכוון אדם

שירות מכוון אדם הוא שם כולל למכלול כלים ושיטות שפותחו מסוף שנות השבעים של
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המאה העשרים ,שהיו לרוב בהקשר של מוגבלות שכלית .המשותף לשיטות ולכלים אלה היה
תפיסת האדם כשלם למרות המגבלה ,מיקוד באדם מתוך חיפוש וחיזוק יכולותיו ,העצמת
קולו בנוגע לבחירות הנוגעות לחייו והגברת יכולת ותחושת שליטתו על חייו.
במדינות רבות בעולם המערבי אומצה גישת האדם במרכז ,והיא באה לידי ביטוי במעבר
ממודל ריכוזי ,מקצועי וכוללני ) (agency directed modelלמודל אינדיווידואלי צרכני
) ;(consumer directed modelונערכו רפורמות שבבסיסן עמדה האמונה שיש לאפשר
לאדם שליטה גדולה יותר על שירותי התמיכה שהוא מקבל )Powers, Sowers & Singer,
.(2006; O'Brien & O'Brien, 2000; Robertson et al, 2007a
מדינות ,כמו ארה"ב ,צרפת ,הולנד ,הממלכה המאוחדת ,אוסטרייה ,אוסטרליה ועוד הנהיגו
רפורמות שנועדו לאפשר לאדם שליטה גדולה יותר על מיפוי ,על זיהוי ועל הגדרה של
התמיכות ,שלהן הוא זקוק כדי לקדם מטרות בחייו ולהשתלב בחברה )Wiener et al.,
.(2007
המדיניות והגישה של "האדם במרכז" ) ,(person centeredמדגישות את מרכזיות האדם
בקידום תהליכי ההחלמה ) .(Cook,2005טיפול ממוקד באדם הגיע מהרפואה הכללית
בארה"ב ובאירופה .עקרונות אלה תורגמו למונחי התערבות קלינית ,שבה נעשית התאמה
אישית של הטיפול לצורכי היחיד ,ערכיו והעדפותיו )Davidson et al,2007; Tondora,
.(Pocklington, Gorges,Osher & Davidson,2005
בעבר הניחו רבים מאנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש שהאדם אינו בעל יכולת להגדיר
דברים ממשיים בחייו בעטיין של המגבלות שיוצרת המחלה ,ולכן נדרש מהמטפלים לקבל
עליהם תפקיד מכוון יותר .ההתערבויות האלה היו הפוכות לאלה שבתחומי רפואה אחרים
הממוקדת באדם .מודלים ,שהתפתחו בתחום בריאות הנפש בתחילת שנות השמונים והתמקדו
באנשים עם לקות התפתחותית ,היו בעלי מרכיבים דומים .האדם הוא שקבע את הכיוון
המרכזי בתהליך תכנון השינוי .המודלים התמקדו ביכולות ובמשאבים יותר משהתמקדו
במגבלות ובקשיים ,התייחסו לתפקיד של אחרים החשובים בחיי האדם ולמערכות היחסים
של האדם כמשאב לתמיכה .הדגש היה על השתלבות בחברה ועל קבלת מצבי חוסר ודאות
ומכשולים כמרכיבים טבעיים בתהליך ההגדרה העצמית של האדם )Borg,Karlsson,
.(Tondora & Davidson,2009
במחקרים שעסקו בטיפול ממוקד באדם נמצא כי שימוש בגישה הוביל לשיפור במצבו הפיזי
והפסיכולוגי של האדם ותרם להעלאת שביעות הרצון ושיתוף הפעולה של האנשים בטיפול
ובשיקום ).(Charlton, Cheetham, D.'Silva& Glazebrook, 2009
באופן דומה ,הגישות המקצועיות הרווחות בשיקום פסיכיאטרי מאמינות ביכולת האדם
לבטא את רצונותיו ,להגדיר את צרכיו ולקבוע את מטרותיו ,ומתוך כך  -לפעול למען קידום
חייו .איש המקצוע הוא שותף ומלווה בתהליך השיקום ,אך המומחה לתהליך הוא האדם
)הדס– לידור ולכמן Roberts, Dorkins,;Carty, 2008 ; &,Koyanagi, Alfano 2003
 .(Anthony et al, 2002;Wooldridge & Hewis, 2008גישות אלה כוללות בין היתר
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את האמונה ביכולת האדם לניהול עצמי );Kelly, Fenwick, Barr, Cohen & Brekee
.(2014; Schmutte et al, 2009

אנשים עם מחלות נפש ממושכות מתארים לעיתים חוויות שליליות במפגש עם שירותי
בריאות הנפש .מחקרים איכותניים מביאים דוגמאות ,שעל פיהן אנשים הרגישו כי מתייחסים
לבעיות ולסימפטומים שמחלתם מייצגת ,הרבה יותר מאשר לייחודיותם כבני אדם ולהיותם
בעלי כוחות ויכולות .אנשי המקצוע שמו דגש בידע המקצועי המתייחס למחלה ,ואילו
האנשים עצמם העדיפו להתייחס לנושאים הנוגעים לחיי היום–יום של כל אדם בחברה ,כגון
עבודה ,לימודים ,רוחניות ,טיפול בחיות מחמד והשתתפות במערכות יחסים .אנשים הביעו
הערכה לאנשי מקצוע שאפשרו להם להוביל ,לקבוע את מטרות הטיפול ולהתמקד בנושאים
שהם עצמם הגדירו כבעלי משמעות בחייהם או שהם עצמם בחרו לקדם ).(Borg et al,2009

בורג ועמיתיה ) (Borg et al,2009ציינו שלושה תהליכים שחייבים להתקיים בהתערבות
ובמדיניות הפועלת לפי גישת ה"אדם המרכז":

 (1מעבר משימוש במונח אדם ) ,(personלמונח אישיות ) - (personhoodהשינוי בשפה
ובתפיסה מאפשר לגורם המלווה את האדם לתת מקום לייחודי שבאדם ,לערכיו ולהעדפותיו,
לתת משקל לחופש הבחירה שלו ולהעריך את ההזדמנות שניתנה לו להיות מעורב במערכת
יחסים .המלווה מכיר את הקונטקסט החברתי שבו חי האדם על ידי חשיפה למשפחה ,לחברים
ולעמיתים אחרים ממשיים .ראיית האדם בסביבתו הטבעית מעצימה את הכוחות האישיים
של האדם ,את התמיכה החברתית ,שלה הוא זוכה ,ומסייעת בהבנה מעמיקה של הקשיים
שעימם הוא מתמודד.

 (2מתן מקום לידע ולמיומנויות שיש לאדם  -הידע והניסיון שצבר האדם לאורך התקופה
שבה הוא מתמודד עם המחלה ,לא קיבלו בעבר התייחסות מספקת בגוף הידע מבוסס הראיות
שקיים בתחום בריאות הנפש .פרקטיקה הפועלת על פי גישת "האדם במרכז" נוגעת לידע
ולניסיון שיש לאדם ,הנותנים לאדם מומחיות לגבי חייו ,ויש להם ערך מרכזי בתהליך קבלת
ההחלטות לגבי תוכנית הטיפול והשיקום .המטרה היא לבנות תוכנית שמבוססת על שילוב
הידע הייחודי שיש לאדם עם הידע המקצועי שיש לגורם המלווה.

 (3שותפות בקבלת החלטות  -שותפות האדם בקבלת החלטות היא מרכזית .נמצא כי ככל
שהאנשים הם הכוח המניע בקבלת ההחלטות לגבי תוכנית ההחלמה ,כך מצטמצמים מספר
האשפוזים ,פוחת הצורך בשימוש בטיפול תרופתי לאורך זמן ועולה מעורבותם והשתלבותם
בפעילויות ממשיות ,כגון עבודה .בתהליך זה חשוב להימנע מקבלת החלטות נמהרות ,להיות
רגיש וקשוב לריבוי הקולות והפרספקטיבות של השותפים לתהליך ,לסייע לאדם להגדיר מה
המצב האידיאלי הרצוי מבחינתו ולקבל בהבנה וסובלנות גם מצבים של חוסר הסכמה לגבי
הדרך להתקדמות ).(Borg et al,2009

מחקרים שעסקו בשירות מכוון אדם מצאו כי שימוש בגישה הוביל לשיפור במצבו הפיזי
והפסיכולוגי של האדם ותרם להעלאת שביעות הרצון ושיתוף הפעולה של האנשים בטיפול
ובשיקום )Carlton, Cheetham, D'Silva, & Glassbrook, 2009; Jonicas, Jonicas
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& & Cook, 2004; Koyanagi, Alfono & Carty, 2008; Lloyd, King, McCarthy,
 .(Scanlan, 2007עוד נמצא שבתוכניות ממוקדות אדם בארה"ב ,שאפשרו לאנשים עם ריבוי
צרכים להגדיר מטרות ולקבל תקציב לצורך מימושן ,חלק ניכר מהתקציב שימש להתמודדות
עם מצב של עוני וסיפוק צרכים יום–יומיים ,ומשום כך מרבית מקבלי השירות אינם עובדים
) .(Spaulding–Givens & Lacasse, 2014נוסף על כך ,יש לפתח תוכניות מכוונות אדם,
רגישות תרבות והתערבויות כניהול מחלה והחלמה ,תמיכת עמיתים מומחים )משתקמים
שמלווים את האדם כמתאמי טיפול ויועצים כמומחים מתוקף ניסיון( וקבוצות המונחות על
ידי עמיתים מומחים .קבוצות אלה ,העוסקות בנושאים כשילוב קהילתי ,סטיגמה והורדת
חסמים בקהילה ,הן יעילות יותר במיפוי ובזיהוי של התמיכות ,שלהן זקוק האדם ובקידום
תהליך החלמתו והשתלבותו בקהילה ).(Tondora et al, 2014

אתגרים ביישום מדיניות מכוונת אדם
הגם שמושגים ,כגון "שיקום ממוקד החלמה"" ,שיקום ממוקד אדם" ו"שותפות צרכנים
בקידום חייהם" הם מושגים המקובלים היום בעולם ,ואנשי מקצוע רבים טוענים כי השירות
שהם מייצגים פועל לפי עקרונות אלה  -עדיין קיים פער בין היכולת להבין וליישם בפועל
גישות אלה לבין ההצהרה לאמץ את הרעיונות ואת האתגרים שהגישות הללו מייצגות.
אנשי מקצוע במערך בריאות הנפש מייצגים שתי מציאויות המתחרות זו בזו ,מצב היוצר
פרדוקס עבור איש המקצוע שניצב בין שתי מציאויות אלה .מחד גיסא ,הוא פועל על פי
אמונה אישית וחזון הומניסטי והוליסטי ,הכוללים את ראיית האדם כשלם ואת הערכתו
באופן הממוקד בו יותר משממוקד במחלה .כן הם כוללים הערכה המאפשרת חופש בחירה
והמציעה לאדם הזדמנויות להגשמת חלומותיו ,להגשמת שאיפותיו ולהשתלבותו כחבר שווה
בחברה .מאידך גיסא ,לא היו גישות טיפול או התערבויות שיקום שהביאו לידי מיצוי של
ערכים ורעיונות אלה .מטפלים שהיו בעלי ידע לגבי התערבויות שיקומיות מקדמות החלמה
והתערבויות הרואות את האדם במרכז  -נאלצו להתמודד עם דרישות אדמיניסטרטיביות
שלא ִאפשרו יצירה ויישום של הזדמנויות מספקות עבור האדם בתהליך השיקום וההחלמה.
העולם הטיפולי והמחקרי בתחום בריאות הנפש ,המדגיש קריטריונים אבחנתיים ,אינו
מצליח להכיל את המציאות המורכבת והעשירה הכרוכה במחלת הנפש ובהחלמה .ההתנסות
האנושית מצומצמת ומתוחמת במערך מושגים קוגניטיביים ,בעוד העולם הרגשי והרוחני,
השאיפות ,הכמיהות ,הכוונות והמטרות הם חלק בלתי נפרד מתהליכי ההחלמה )לכמן,
.(Davidson, 2012 ;2006
אחד האתגרים המרכזיים ביישום מדיניות השיקום הוא התאמת השירות למטרות האדם כדי
להוביל לשילוב קהילתי מיטבי )Bond, Campbell & Becker, 2012; Pratt, Gil, Barrett
 .(& Roberts, 2007; Whitley & Saintz, 2012השירותים הקיימים נשענים בחלקם על
מסורות ישנות שלא מאפשרות גמישות והתאמה לצרכיו הממשיים של האדם .גישה זו עומדת
בסתירה ל"מסע ההחלמה" של האדם הדורש דינמיות ,גמישות ,יצירתיות ותפירת חליפה
אישית לצרכן השירות ).( Farkas & Anthony, 2010; Moran & Nemec, 2013
מחקרים שעסקו במיפוי צרכים אישיים של צרכני השירות ושיפור איכות השירותים בתחום
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בריאות הנפש מצאו שלא תמיד נמצאה התאמה בין התחומים שהאדם הגדיר כמשמעותיים
בחייו למטרות שהציב לעצמו לשירות שקיבל .כך לדוגמה לא נכללו בתוכנית השיקום
מטרות בתחום הדת והרוחניות ).(Lacomte, Wallance, Perreault & Caron, 2005
מחקר שנערך בארה"ב ובחן את תפיסת התוצאות הרצויות ואת סדרי העדיפויות בקרב
מקבלי השירות ,בני משפחותיהם ונותני השירות ,לא מצא התאמה ,הבנה והסכמה לגבי
סדרי העדיפויות שהגדירו הצרכנים ) .(Fischer, Shumway & Owen, 2002לכן ,קיימת
חשיבות רבה למיפוי מטרות אישי ולהכשרה של נותני השירות בתחום מיפוי צרכים )Oades,
.(Crow & Nyugen, 2009

למרות ההתפתחות בתחום המדיניות ,המחקר והפרקטיקה ,וחרף הצורך לשפר את האופן
שבו השירות מכוון להגדיר את צורכי האדם ,עדיין מרכזי ובעל השפעה מכרעת שילוב
אנשים בשירותים הקיימים ).(Green et al, 2014; Smith et al, 2013

יתר על כן ,נערכו כמה מחקרים איכותניים שבחנו את הסיבות לנשירה או לאי–שימוש
בשירותים בתחום השיקום ובריאות הנפש .אחד מהם עסק בהתערבות מסוג assertive)ACT
 ,(community servicesמצא שלא השתלבו המשתתפים בשירות מסיבות אחדות ,ואלה
עיקרן :סתירה בין הרצון לעצמאות לתלות בקבלת השירות ,מערכת יחסים מרוחקת עם נותן
השירות וחוויה של אובדן אוטונומיה מחמת לקיחת תרופות )& Priebe, Watts, Chase
 .(Matanov, 2005מחקר אחר שהתבסס על נתונים אדמיניסטרטיביים כדי לזהות צרכנים
שנשרו מטיפול ,בחן בו–זמנית את הפרספקטיבה של הצרכנים לגבי הסיבות לנשירה מהטיפול
לעומת התפיסות של אנשי המקצוע לגבי סיבות אלה .נמצא שצרכנים מיפּו סיבות ,כגון אי–
התאמה של השירות לצורכיהם ,קושי לבטוח באנשי המקצוע ואמונה שאינם חולים ,ואילו
אנשי המקצוע מיפו סיבות לנשירה שכללו היעדר תובנה ,סטיגמה ומחסומים שקשורים
לתקשורת ולתרבות של צרכני השירות ) .(Smith et al, 2013מחקרים אחרים הדגישו את
מקומם של יחסי השיקום המבוססים על אמון ועל הדדיות ,והמדגישים בריאות לעומת חולי
כגורם מרכזי לשימוש בשירותי שיקום וטיפול )Angell & Mahoney, 2007; Green
 .(et al, 2008מחקרים אלה אומנם שפכו אור על תופעת אי–שימוש ואי–התמדה בקבלת
שירות ,אך עדיין קיים צורך להמשיך לחקור ולהבין את מרכיבי המרחב המשותף שנוצר
במסע ההחלמה המושתת על שותפות ועל קבלת החלטות משותפת של צרכן השירות,
איש המקצוע ,המשפחה והקהילה .במרחב משותף זה חשוב לזהות את הדרך שבה כל אחד
מהשותפים מגדיר עצמו ,מגדיר את צרכן השירות במטרה למצוא משמעות משותפת ,שפה,
צרכים ומטרות משותפות.

מודלים של שימוש במדיניות מכוונת אדם בעולם

בהמשך לפיתוח העקרונות של תכנון ממוקד אדם ,וכחלק מהביקורת על הפערים בין
הרטוריקה שלו ליישום בפועל ,החלו מדינות רבות בעולם לערוך רפורמות באופן מתן
השירותים לאנשים עם מוגבלות .שלושת העקרונות המרכזיים שהנחו רפורמות אלה היו
שאת תכנון הצרכים יעשו האדם ומלוויו ,שכל אדם יקבל תקציב אישי וחופש להגדיר את
השימוש בתקציב זה ויפותחו תמיכות ושירותים מתווכים לתמיכות אלה .משמעות הרפורמה
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והמעבר לשירותים ממוקדי אדם הם שהמדינה אינה מעבירה תקציב לספקי שירותי השיקום,
אלא מעבירה תקציב לאדם שמעצב את התמיכה האישית המותאמת לצרכיו ,לרצונותיו
ולמטרותיו בחיים .בדרך זו השליטה והניהול מועברים לאדם ולסביבתו התומכת .קיימות
רמות שליטה שונות על התקציב החל במתן הכסף ישירות לאדם תוך סיוע וייעוץ לגבי אופן
ניהול התקציב ,המשך בגופים מתווכים שאחראים לכל ההיבטים האדמיניסטרטיביים בעוד
האדם מנהל את השירות עצמו ,וכלה בבחירת האדם בנוגע לאופי השירותים והתמיכות,
ללא שליטה על התקציב או על השירות הניתנים לו .תקציב אישי הוא שם כולל לשיטות
שונות שהמשותף להן הוא השקיפות בנוגע למסגרת התקציבית העומדת לרשות האדם,
הגמישות בבניית תוכנית התקציב האישית ושימוש בגורמי תיווך עצמאייםNerney &) .
 (Shumway, 1996מחקרים רבים הראו ששימוש במודלים של תקציב אישי היה יעיל
בהרבה לעומת תקצוב שירותים מסורתיים .יעילות זו באה לידי ביטוי באיכות החיים של
האדם ,ברמת השליטה והבחירה ,בהתאמת התמיכות לצורכי האדם ,בשיפור בבריאות האדם,
בשימוש מוגבר בשירותים ובחיסכון תקציבי מובהק .כן נמצא כי מתן תקציב אישי ִאפשר
לתגמל בני משפחה על תמיכה ,ובכך הגביר את רמת המעורבות של המשפחה בתהליך
השיקום וההחלמה של האדם )Leece & Leece, 2011; Mind, 2009; Webber, Treacy,
.(Carr, Clark & Parker, 2014
למעלה מזה ,המחקרים מדגישים את הרגישות הרבה שראוי שקובעי המדיניות יגלו על מנת
שלא להפוך את השיטה לכלי בירוקרטי ,ולאפשר לאנשים בחירה אמיתית בין מודלים אלה
לשירותים המסורתיים.
קיימים מודלים רבים של שירותים ממוקדי אדם בעולם .בחרתי להציג בקצרה שלושה מהם:
תקציב אישי בממלכה המאוחדת ) - (personal budgetהוא מודל המבוסס על תפיסה
פילוסופית ועל גישה שלפיה האזרחים שותפים בעיצוב ,בפיתוח ובהנגשה של שירותים
קהילתיים בתחומים שונים ,ומתוך כך הם מרגישים שותפות ,יכולת השפעה ובחירה מה
שמוביל להעצמתם ולשיפור באיכות חייהם ובשביעות רצונם .חלק מהגישה הכללית,
שכך גם צרכני שירותי הבריאות והרווחה ואנשים עם נכויות שונות )כמו המתמודדים עם
הפרעות נפש( ,שותפים בעיצוב תוכנית התמיכות והשירותים שלהם הן נזקקים על מנת
שיוכלו לחיות את חייהם בדרך המתאימה על פי תפיסתם .המודל מציע דרך חדשה להקצאת
משאבים בכך שהוא פועל מתוך גישת "האדם במרכז" .צרכן השירות מעריך לבד או עם
סיוע שהוא מקבל מיועצים ,ממומחים ,מאנשי מקצוע וממתאמי טיפול ,מה התוכנית שתיתן
מענה על צרכיו הייחודיים כאדם ,מה חשוב עבורו ומה יקדם את מטרותיו האישיות באופן
שיאפשר לו לחיות את חייו בדרך שבה הוא תופס אותם ובוחר לחיותם .בעקבות הערכה זאת
נבנה סל שירותים אישי ,המלווה בתקציב שנתי אישי .התקציב מותאם לתוכנית השיקום
שהאדם ומלוויו הגישו לוועדה .גם נבנית תוכנית יישום המתייחסת לניצול נכון של התקציב
למטרות שהוגדרו .אדם בעל מסוגלות יכול לקנות בעצמו ,ואם הוא זקוק לתיווך ולייעוץ,
יוכל להיעזר במומחים בתחום .למודל שני מנגנונים :מנגנון שמסייע לאדם בניהול התקציב
ומנגנון שעוקב אחרי בנייה ,יישום וביצוע של התוכנית .לא זו אף זו ,המודל נותן מקום
מרכזי ומכריע למלווי האדם ,וגם להם נבנית רשת תמיכה שהיא חלק מהסל האישי .הגורמים
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המלווים יכולים להיות בני משפחה ,חברים או אחרים משמעותיים.

המודל הוא הרבה מעבר להקצאה אישית של תקציבים ,מעורבות בקבלת ההחלטות ועיצוב
התוכנית האישית .הוא נותן מקום מרכזי לשותפות בין מערכות הבריאות והרווחה ,מאפשר
מעורבות ושותפות בהחלטות מרכזיות ומעודד דיאלוג בין השותפים בתהליך )ארגונים
קהילתיים ,קובעי מדיניות ברמה ארצית ומקומית ,נציגי משרדים ממשלתיים ,אנשי
מקצוע ,יועצים ,מומחים בתחומים שונים ,צרכנים שהם מומחים מתוך ניסיון ,ספקי שירות,
מתמודדים ,בני משפחה ומלווים אחרים( ).(Rabiee, Moran & Glendinning, 2009

ניהול עצמי בפלורידה ) - (The Florida Self Directed Care Programשירות שנבנה
עבור צרכנים עם מוגבלות נפשית .התוכנית מציעה לכל מתמודד שירותי אימון )life/
 ,(recovery coachesשמספקים מידע נגיש ,מקדמים סנגור עצמי ,מנגישים עבור האדם
את המשאבים העומדים לרשותו ,תומכים באדם ועוד .בהמשך כל משתתף מכין תוכנית
פעולה שכוללת תקציב ברור הנגזר מהמשאבים העומדים לרשותו מטעם הפרויקט ,כחלק
מאיגום תקציבים ציבוריים שונים .השירותים נותנים מענים לתמיכות ,שלהן האדם זקוק
בתחום הבריאות ,התעסוקה ,הדיור והפנאי .מחקר שבחן את התוכנית הדגיש את יעילותה,
בעיקר בתחום השילוב הקהילתי ,יציבות בדיור ,צמצום השימוש בשירותים משבריים והגברת
השימוש בשירותים תומכים ביומיום ).(Hendry, 2008

שירותי תמיכה לניהול עצמי לאנשים עם מוגבלות במישיגן  -התפתחו במסגרת רפורמה
שכללה סגירת מוסדות לאנשים עם מוגבלויות וקידום דיור בקהילה .השירותים שניתנו
לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית עברו למודל של תיאום טיפול .המדינה יצרה התקשרות
עם שש סוכנויות ,ותפקידן היה ללוות את מקבלי השירות .דוּחות שהוציאו סוכנויות אלה
הראו מהלכים שנדרשו על מנת לאפשר את השינוי :חינוך והדרכה לאנשי המקצוע ,לבני
משפחה ולמקבלי השירות; שינוי שיטת התקצוב ופיתוח תפקיד חדש של תומך בניהול תקציב
אישי; הדרכה לנותני שירותי התמיכה; למידת עמיתים ופיתוח תמריצים להתאמת התמיכה
לצרכני השירות; צמצום הדומיננטיות שהייתה לרופאים בתכנון ובניהול חייהם של אנשים
עם מוגבלויות; צמצום השימוש באפוטרופסות ,כשזו מנוגדת במהותה לעקרונות השירות;
והגדרה מחודשת של איכות החיים של האדם כך שתכלול לצד בריאות וביטחון גם חברות
בקהילה ,מקום מגורים ,יחסים בין–אישיים ושליטה בחיים ).(Walker, 2009

על מנת להטמיע בצורה מיטבית מודל של שירות מכוון אדם בישראל ,חשוב להתייחס
לשלוש רמות של שינוי ,שהן חלק ממודל מערכתי קהילתי משלב.

הטמעת שינוי בשלוש רמות

שינוי ברמת הפרט

"שינוי" מוגדר כחילוף ,תמורה ,הפיכה למצב אחר או לתנאים אחרים )אבן שושן.( 2003 ,
יש מודלים שונים בתחומים רחבים שעסקו בשינוי בהיבט האישי והארגוני ,והציגו שלבים
שונים בתהליך השינוי.
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המודל של לוין ) ,(Lewin 1951,הציג שלושה שלבים בתהליכי השינוי ההתנהגותי :השלב
הראשון המכונה "קיפאון" ,עוסק ב"התבוננות" במצב הקיים .אם נוצרת שאיפה לשינוי ,מופר
האיזון הקיים לפני שהתנהגות חדשה מופיעה .השלב השני המכונה "הפשרה" או "תנועה",
הוא שלב שבו מעוצבת התנהגות חדשה ,ומתפתחות גישות חדשות שמטרתן להחליף את
הדפוס הקיים .בשלב הסופי ,המכונה "קיפאון מחדש" נוצר "ייצוב" .שלב זה ,כולל פעולות
להטמעה ולחיזוק של הדפוס והגישות החדשות שנוצרו.
מחקרים אחרים ,בתחום ההתמכרויות ,ובשלבים מאוחרים יותר גם בתחום בריאות הנפש,
מתייחסים לשלבים המקדימים את השינוי ולמוכנות לשינוי או שיקום ).(Rogers, 2001
פרוצ'סקה ודיקלמנטה ) ,(Prochaska &Diclemente,1983הציגו מודל בן חמישה שלבים
למוכנות ) (readinessלשינוי:
 (1טרום הכנה ) - (Precontemplationשלב שבו אין לאדם מודעות לצורך או לאפשרות
לשינוי.
 (2התכוננות ) - (Contemplationנוצרת מודעות ראשונית אצל האדם לגבי הצורך
והאפשרות לשינוי ,אך זו מלווה בגישה אמביוולנטית באשר ליצירת פעולה מקדמת שינוי.
 (3הכנה לשינוי ) - (Preparationהכנה לקראת שינוי קצר מועד ,שאמור להתרחש בתוך
חודש ימים.
 (4פעולה ) - (Actionבשלב זה האדם מבצע פעולה להשגת שינוי בהתנהגות.
 (5תחזוקה ) - (Maintenanceצעדים הננקטים כדי למנוע מחזרה למצב הקודם ולשמר את
ההתנהגות החדשה.
הגישה נותנת לעובד המקצועי ,שתפקידו לשמש יועץ יכולות לאדם ,כלים לזיהוי מידת
המוכנות של האדם לשינוי .המוכנות לשינוי אינה דפוס של המתמודד ,אלא תוצר של
אינטראקצייה בין–אישית .נמצא כי שלבי המוכנות לשינוי בקרב אנשים הסובלים ממחלות
נפש ממושכות דומה לשלבים בכלל האוכלוסייה ,אך אצל אנשים הסובלים ממחלות נפש
ממושכות יש פחות מודעות לצורך בשינוי ,ולכן יצירת סביבה תומכת לאדם היא אתגר
מרכזי למטפל ).(Rogers, 2001
מודל נוסף הציגו אנתוני ופרקש ) ,(Anthony & Farkas, 2009והם מונים שלושה שלבים
) (DPIהמאפשרים לאיש המקצוע המלווה את המתמודד להעריך את מידת המוכנות של
האדם לשיקום .השלב הראשון ,שלב האבחון ) ,(Diagnosisמתחיל כאשר המלווה בודק את
מידת המוכנות של האדם לשיקום .אם לא פיתח הגדרה עצמית של אדם המוכן לשיקום,
תפקיד המלווה לסייע לו לפתח מוכנות .כשזיהה המלווה שהאדם מוכן לתהליך ,הוא מגדיר
עימו את המטרות הכלליות של תהליך השיקום .בניגוד לאבחון הפסיכיאטרי המסורתי
שמתייחס לסימפטומים של המחלה ,האבחון השיקומי מתאר את התנהגות האדם ,וכיצד הוא
תופס את מוכנותו לשיקום .בשלב זה מוגדרים המיומנויות והמשאבים הדרושים לאדם כדי
להצליח ולהשיג את צרכיו בתחומי השיקום השונים .המידע האבחנתי מאפשר לאדם לבנות
תוכנית שיקום בשלב השני ,שלב התכנון ) .(Planningתוכנית שיקום שונה מתוכנית טיפול
בכך שמטרות תוכנית הטיפול מתמקדות ,בעיקר בהפחתת הסימפטומים .תוכנית השיקום
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מגדירה מה הן המיומנויות שעל האדם לרכוש ,ומה הם המשאבים הנדרשים להשגת מטרותיו.
תוכנית השיקום שונה גם ממה שמכונה תכנון שירותים אישי מפני שהיא מגדירה מיומנויות,
יעדים ,משאבים ומתאימה התערבות לכל מטרה ,לעומת תכנון שירותים שעוסק בהתאמת
האדם לשירות ובתוכנית פעולה .בשלב השלישי ,שלב ההתערבות ) ,(Interventionמיושמת
תוכנית השיקום .מטרות השיקום מושגות ע"י שינוי באדם או בסביבה הקרובה באמצעות
פיתוח מיומנויותיו של האדם ותמיכות בסביבתו ).(Anthony & Farkas, 2009

תהליך ההחלמה האינדיווידואלי ,שעובר האדם המתמודד עם המחלה ועם השלכותיה ,הוא
למעשה השינוי ברמת הפרט.

בדומה לתהליך שעובר האדם ,מתרחש תהליך מקביל בקרב המשפחה או אחרים משמעותיים
שהם הגורם העיקרי התומך באדם בהתמודדותו עם המחלה ועם השלכותיה .לתהליך זה
הייתה התייחסות חלקית לפנים ,ולא הייתה הבנה שמדובר בתהליך נפרד עם מאפיינים
ייחודים משלו שלא ניתן להתעלם מקיומם.

שינוי ברמת המשפחה  -תהליך החלמה מחובר ונפרד

אחד המרכיבים המובהקים בתהליך החלמת האדם והמשפחה הוא ִרשתות התמיכה .רשת
תמיכה חברתית היא מערכת קשרים בין–אישיים המספקים חוויה של דאגה ,תמיכה ,אהבה,
אכפתיות ושייכות .רשת זו מספקת תחושה של מחויבות הדדית .רשת חברתית עשויה
לכלול חברים ,משפחה ואחרים משמעותיים .רשתות חברתיות יכולות להימדד במונחים של
גודל ,פונקציית התמיכה ואיכות התמיכה .רשתות אלו תורמות לתחושה של איכות חיים,
אסטרטגיות התמודדות יעילות והערכה עצמית.

המשפחה היא הרשת החברתית הראשונית המספקת תמיכה .רשתות חברתיות של נפגעי
נפש הן מצומצמות ונוקשות ,ולכן המשפחות משמשות בתפקיד מרכזי של המטפל העיקרי.
מאחר שהמערכת החברתית מצומצמת ,הנטל על המשפחה רב ,ולכן גוברים הריאקצייה
הרגשית במשפחה ,המתח והקונפליקטים ,ומצבים אלה עשויים להשפיע על מהלך המחלה
ועל ההחלמה ).(Weiss., Hadas - Lidor & Sachs, 2011; Pernice–Duca, 2010

.(& Glendinning, 2005
אף שלמשפחה מקום מכריע בתהליך ההחלמה של היחיד ,לא הושם דגש מספיק בהתייחסות
לצרכיה עצמה ) .(Parr, 2009בהתמודדות המשפחה מעורבים רגשות אשמה ,בושה ,בלבול,
חרדה ,דיכאון וחוסר תקווה ,הנובעים מתוך הצורך להתמודדות מתמשכת עם הצורך לתמוך
בבן המשפחה המתמודד עם המחלה .נוסף על כך ,משפחות רבות מתמודדות עם בעיות ברמה
הבין–אישית והכלכלית .התמודדות זו נתפסת כהתמודדות עם טראומה משנית )& Bland
–Foster, 2012, Mueser & Fox, 2002, O' Grady & Skinner, 2012 Weiss; Hadas
 .( ,Lidor & Sachs, 2011מצופה מהמשפחה להעניק תמיכה מכוונת החלמה ,בעוד אין
התייחסות לצרכיה הרחבים שלעיתים אף מנוגדים לצורכי בן המשפחה המתמודד עם המחלה
).(Hatfield & Lefley, 1987

מאמרים שעסקו בהתמודדות המשפחה או אחרים משמעותיים עם השלכות מחלת הנפש
מצאו נקודות דמיון ושוני במסע ההחלמה שעובר היחיד ומסע ההחלמה שעוברת המשפחה
).(Wyder & Blank, 2014

מחקרים בעבר עסקו בעיקר בהשפעת המחלה על המשפחה ,במשבר שהיא חוותה
ובהשפעותיה על התפרצות המחלה ועל הישנותה .מחקרים אלה העלו לא אחת גישה מאשימה
כלפי המשפחה כגורם המהווה טריגר למחלה ,במיוחד לאור מסרים ורגשות המועברים
באינטראקצייה עם החולה .עם התחזקותן של התנועות לזכויות המשפחה ,הוצעו דרכים
אלטרנטיביות להתבונן במשפחה ,המדגישות את השפעת המחלה על כל תחומי החיים ואת
הצורך להתייחס למשפחה לא רק כאל גורם התמיכה העיקרי במסע ההחלמה של האדם,
אלא גם מתוך התבוננות באלמנטים של שותפות וקבלה )Bland & Foster, 2012; Fine

פוקס ) (2013מציינת במחקרה שבני המשפחה ממלאים לעיתים קרובות תפקיד מכריע
אך לא מוערך בתמיכה באדם .במסגרת המחקר נבנתה הכשרה לבני המשפחה שמטרתה
הייתה לבחון אם למידה של גישת ההחלמה תשנה את הדרך ,שבה בני המשפחה יתייחסו
לתהליך ולמונח "החלמה" ,אם הם מוצאים את ההכשרה כמועילה ,וכיצד היא משפיעה עם
התנהלותם .ההכשרה הועברה על ידי החוקרת שהיא מתמודדת )צרכנית שירות( בעצמה ועל
ידי בת משפחה .ממצאי המחקר הראו שההשתתפות בהכשרה ,חשיפה והיכרות עם עקרונות
ההחלמה  -סייעו למשפחה להפוך למשאב תמיכה יעיל ונגיש יותר עבור צרכן השירות
ועבור עצמם בהתמודדות .ההכשרה תרמה במיוחד להתייחסות לזהותם כמשפחה ,לתפקידם
כגורם תומך ולהתבוננות במערכות היחסים שלהם עם האדם ועם אנשי המקצוע .ככל שבני
המשפחה הבינו את מושג ההחלמה ,כך עלתה תחושת התקווה והאופטימיות שלהם לגבי
עתידם כמשפחה ועתידו של צרכן השירות .ההכשרה גם תרמה להעלאת ביטחונם העצמי
ותפיסתם את עצמם כמומחים לתמיכה באדם המתמודד .בני המשפחה העריכו את תרומת
ההכשרה במיוחד מפני שהנחו אותה צרכנית שירות ובן משפחה .יתר על כן ,המחקר מדגיש
את משולש השותפות בין האדם ,המשפחה ואיש המקצוע בקידום תהליכי החלמה )Fox,
.(2013
מחקרים אחרים ,השוו חמישה מאפיינים בתהליך ההחלמה של היחיד לתהליך ההחלמה של
המשפחה .עם המאפיינים נמנים תמיכה ,תקווה ,פיתוח זהות חדשה ,מציאת משמעות בחיים
והעצמה שמאפשרת את יצירת השינוי בחיים .ניתן להתבונן בתהליך כמעבר מאבל לקבלה
ושיקום ).(Leamy, Bind, Le Boutillier, Williams & Slade, 2011
תמיכה ושייכות  -מערכות יחסים ותמיכה מאחרים ממלאים תפקיד מרכזי במסע ההחלמה
של האדם .האדם זקוק לשותפים לדרך שיסייעו לו להתמודד ברגעים הקשים ולחגוג את
רגעי הניצחון .שייכות היא במובן הרחב של המילה השתייכות לקהילה .בשל צורך להיות
גורם תמיכה ,המשפחה מתמודדת עם אתגרים מורכבים ,הכוללים את הצורך לקבל תמיכה
לצרכיה ,עם מצבים שבהם סדרי העדיפות של האדם שונים משלה ועם הצורך לקבל מצבים
שבהם ניסיונותיה לתת תמיכה נתקלים בדחיית האדם המתמודד .נוכח זאת התמיכה במשפחה
חיונית כדי למנוע תחושה של בידוד ונתק מהחברה .תמיכה חברתית למשפחה תאפשר לה
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תפקוד והתמודדות ).(Blank et al, 2009; Rowe, 2012

תקווה ואופטימיות לגבי העתיד " -תקווה" הוגדרה כתפיסה חיובית לגבי העתיד ,תחושת
השלמה ,יכולת להתמודד ,בריאות נפשית ומציאת מטרה ומשמעות בחיים )& Miller
 .(Powers, 1988לתקווה מקום מרכזי בחיי כולנו ,ולכן היא בעלת השפעה מכרעת גם על
יכולת המשפחה להתמודד ).(Blank & Darlington, 2009

קיימת מורכבות בהחזקת התקווה על ידי המשפחה כי האחרונה כוללת החזקת התקווה עבור
בן המשפחה גם ברגעים של חוסר ודאות ואתגר קשה במיוחד בשלבים הראשונים לפרוץ
המחלה .כאשר תמצא המשפחה דרך לשמר את התקווה ,היא תחווה השלמה והגשמה ,ובכך
תוכל להמשיך ולתמוך באדם לאורך זמן ולאפשר לו עצמו חוויה של תקווה )& Blank
.(Darlington, 2009; O' Grady & Skinner, 2012

זהות חדשה  -בדומה לתהליך שעובר היחיד ,שבו מוגדרת מחדש זהותו ויש לו היכולת
לראות את המחלה כחלק ממנו ומאישיותו ולא כגורם שמגדיר את מהותו ,נוצרת גם זהות
חדשה למשפחה .יצירת הזהות החדשה מאפשרת חוויה חיובית יותר של האני והתמודדות עם
נסיבות חברתיות וסטיגמה .מתקיים תהליך דואלי ,שבו המשפחה מגדירה מחדש את מערכת
היחסים שמשפיעה על תהליך ההחלמה ומבינה שבמערכת יחסים זו קיימים חלקים נפרדים
שאינם קשורים רק לתפקידה בהקשר למחלה ולצורך להיות גורם תומך .ההבנה והקבלה,
שהיותן גורם תומך ,הן רק חלק מתפקודים נורמטיביים נוספים ומאפשרות לבני המשפחה
המשכיות החיים ,שימור ואימוץ תפקודים נוספים והתקדמות במסע ההחלמה )Davidson
.(et al, 2005; Leamy et al, 2011; O' Grady & Skinner, 2012

משמעות החיים  -גם המשפחה צריכה למצוא משמעות חדשה ,כחלק מהשפעות המחלה
על חייה .בדומה לאדם ,משפחות מאמצות ומגלות אפשרויות חדשות ומגדירות מטרות חיים
שונות שהן מעבר למתן התמיכה לאדם .מתקיים תהליך בו–זמני ,אך נפרד ,שבו משפחות
נעות ממקום של תיקון למקום של עשייה עבור האדם ,של להיות בשביל ועם וללוות את
האדם במסע ההחלמה גם מתוך התבוננות מהצד ).(Tew et al, 2012

העצמה  -בני המשפחה גם הם זקוקים לפתח שליטה בחייהם .השגת שליטה בחיים מתאפשרת
בטכניקות התערבות ,כגון רפלקצייה עצמית ,התבוננות לאחור וזיהוי ההתקדמות שעשו
בתהליך ,הגדרה מחדש של פילוסופיית החיים ובחינת העתיד .באופן פרדוקסלי משפחות
מדווחות שתהליך זה מתרחש כאשר הן פוסקות מבחירה להשפיע ולשלוט בהתנהלות בן
המשפחה המתמודד .תהליך ההחלמה של המשפחה כולל הגדרה מחדש ומיקוד מחדש של
שליטה.

לאור הדגשים הדומים והשונים בתהליכי ההחלמה של היחיד והמשפחה ,תפקידם של
שירותי השיקום לזהות את השינויים שעוברת המשפחה ולהיות ערים למקום הפרט,
המשפחה ומערכות היחסים לאורך זמן ,מתוך תמיכה בכל אחד מהתהליכים בנפרד )Wyder
 .(& Blank, 2014תהליך ההחלמה הוא תהליך אינדיווידואלי ,אך ללא תמיכת המשפחה
והקהילה לא היה יכול להתקיים .לכן חשוב לתת למשפחה תמיכה ולפעול ברגישות רבה
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על ידי בניית תוכנית החלמה המיועדת למשפחה ,טיפול משפחתי ,קבוצות תמיכה והכשרות
שכוללות חינוך יותר מאשר טיפול ).(Machin & Repper, 2013
לאחר שסקרתי את השינויים ברמת האדם המתמודד עם מחלת הנפש ועם משפחתו ,אסקור
את השינויים ברמת הארגון שעל שירות מכוון החלמה להיות ער להם .מתוך כך חשוב להבין
מהו שינוי ארגוני ,ומהי למידה ארגונית ,וכיצד הם משפיעים על תהליכי הטמעת מדיניות
ותפיסה חדשה בארגון.

שינוי ארגוני
צמיחתם והתפתחותם של ארגונים במאות האחרונות הן חלק ממסכת רחבה של תמורות
כלכליות ,חברתיות ,מדיניות ותרבותיות שהתחוללו בחברה המערבית מימי הביניים ועד
למאה ה– .21תמורות אלה כוללות ,בין היתר ,תיעוש ,עיור ,חילוניות ,כלכלת שווקים
וכספים ,הגירה המונית ,הפצת השכלה ,שינוי משטרים והיווצרות מדינות ,הטמעת ערכי
חירות ושוויון והתרחבות זכויות הפרט .כל אלה היו קרקע פורייה להתרחבותה של התופעה
הארגונית בחברה המודרנית ולהפיכתה לחלק מכל תחומי החיים ,הפרטיים והציבוריים.
ארגונים הם מערכות חברתיות תכליתיות ,המפיקות מוצרים ושירותים מועילים באמצעות
תהליכי חליפין תדירים עם סביבתם .הסוציולוג מקס ובר ) (Weber, 1947ניסח את מה שראה
כ"דגם האידאלי" למכלול המאפיינים הארגוניים המורכבים וכינה אותו במונח "בירוקרטיה".
המונח המקורי עסק בארגונים כאילו היו מכונות אנושיות מורכבות ומתוחכמות ,הפועלות
בצורה תכליתית ויעילה .אולם בארגונים נוצרים יחסים ודפוסי התנהגות שאינם עולים בקנה
אחד עם המטרות ,עם הכוונות ועם התוכניות המוצהרות של מייסדיהם.
נהוג לחלק ארגונים לפי טיפולוגיות שונות .בלאו וסקוט ) (2003מחלקים את המוטיבים
הראשיים מתוצאות הפעילות הארגונית לארבעה טיפוסים שונים :ארגונים עסקיים הפועלים
להעניק טובת הנאה לבעליהם ,ארגונים לעזרה הדדית הפועלים להעניק טובות הנאה
לחבריהם ,ארגוני שירותים הפועלים להעניק טובות הנאה ללקוחותיהם וארגונים ציבוריים
המעניקים סיוע לכלל הציבור .בתחום שירותי בריאות הנפש והשיקום בישראל ניתן למצוא
ארגונים מכל ארבע הטיפולוגיות.
גורמים שונים בתוך הארגון ומחוצה לו תורמים להתהוות התרבות הארגונית .בין אלה
בולטת תרומתם של גורמי סביבה שונים הבאים במגע שוטף עם הארגון ,עם הנהלת הארגון
המעצבת את מבנהו ואת תפקודו ועם המשתתפים מן השורה המתנסים במהלך פעילותם
בארגון בחוויות משותפות )סמואל.(2012 ,
ארגון יוכל לשרוד בטווח הארוך אם ורק אם תהיה הלימה בין מבנהו ואופן תפקודו ובין תנאי
הסביבה שבה הוא פועל .שינויים ארגוניים הם תהליכים מורכבים ,קשים ליישום ונתקלים
במגוון מכשולים ומעצורים .אף שהשינוי המתוכנן הוא לינארי ,בפועל מתרחשות תוצאות
בלתי צפויות עקב התנגדויות לשינוי ).(Burke, 2000
הצורך בשינוי ארגוני הוא תולדה של התמורות הרבות המתרחשות בקצב מואץ בחברה
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האנושית של ימינו .תופעת השינוי אינה פוסחת גם על המגזר הציבורי ,כך תופעת ההפרטה
מייצגת מגמת שינוי מרחיקת לכת במגזר זה .בכל שינוי ארגוני שלושה היבטים :תוכן השינוי
) ,(contentתהליך השינוי ) (processוההקשר הארגוני ) (contextשבו הוא מתבצע .ההיבט
הראשון כולל את סוג השינוי ,את היקפו ואת עומקו ,את המאפיינים הארגוניים שהוא מיועד
לחולל בהם שינוי ואת קבוצות המשתתפים שהשינוי מכוון אליהן .ההיבט השני כולל את
שלבי השינוי ,הגורמים המחוללים אותו ,הכוחות המאיצים או המעכבים את השלמתו ואת
יחסי הגומלין ביניהם .ההיבט השלישי מתחלק לשניים וכולל את ההקשר החיצוני וההקשר
הפנימי של הארגון .המונח "הקשר חיצוני" עוסק במערך הגורמים הסביבתיים המשפיעים על
מבנהו ועל תפקודו של הארגון ,כגון גורמים כלכליים ,חברתיים ,תרבותיים ואחרים .המונח
"ההקשר הפנימי" נוגע למערך הגורמים הפועלים והמשפיעים בארגון ,כגון ההרכב המקצועי,
התרבות הארגונית ,ההסכמים ,התקשורת הלא רשמית ,המנהיגות וכד' ).(Pettigrew, 1987

לוויט ) (1965הציע להתייחס לשינויים ארגוניים לפי תוכן השינוי .השקפתו גורסת שניתן
לזהות בכל ארגון ארבעה מרכיבים מרכזיים הקשורים ביניהם באופן הדדי :מטלות ,מבנים,
טכנולוגיות ואנשים .לפי גישה זו כל שינוי ארגוני מתמקד באחד מארבע מאפיינים אלה.

שינוי ייעודי  -כולל הרחבת סל התוצרים של הארגון ,ביטול מוצרים ושירותים שהפיק
הארגון )למשל הפסקת מענקי הסעד בלשכות הרווחה( ,הסבת עיקר פעילות הארגון מתחום
לתחום והפניית מאמצי השיווק של הארגון ליעדים חדשים.

שינוי מבני  -חלוקה מחודשת של תחומי הפעילות והאחריות בין יחידות המשנה של הארגון,
המדרג הניהולי והאצלת סמכויות שונה ,שינוי הבידול התפקודי של הארגון ,מיזוג של
שינוי ִ
יחידות ארגוניות למסגרות חדשות ומיסוד מנגנוני שילוב ותיאום בארגון )למשל ועדות בין–
משרדיות בארגונים ממשלתיים או ועדות היגוי(.

שינוי טכנולוגי  -שינוי תהליכי ההפקה של מוצרים או שירותים ,התקנת מיכּון חדשני
לביצוע פעולות ארגוניות ושינוי וייעול של שיטות העבודה )לדוגמה הכנסת שיטת התערבות
חדשה בשיקום(.

שינוי אנושי  -שינוי עמדות המשתתפים כלפי הארגון ,שינוי דפוסי הניהול ,פיתוח מיומנויות
מקצועיות ,פיתוח ארגוני )למשל שיתוף עובדים בקבלת החלטות ,גיבוש צוותים( ושינוי
בהרכב האנושי של העובדים בארגון באמצעות תחלופה יזומה.

שינויים אלה נבדלים זה מזה בהיקפם ,בעוצמתם ובהשלכותיהם על מאפייני הארגון.
שינוי יסודי מתפרס על כמה תחומים ורבדים ארגוניים ,מתוך כוונה לחולל שינוי עמוק
במבנה הארגון ותפקודו .ניתן לראות בשינויים למיניהם שינויים במישור הטכני ,הפוליטי
והתרבותי .שינוי המתמקד בשיטות ובנוהלי עבודה ,בטכנולוגיות ובתהליכים הוא שינוי
טכני במהותו .שינוי המתמקד במדרג הסמכות ובחלוקת האחריות הוא שינוי פוליטי במהותו
ושינוי המתמקד בהיבטי ההתנהגות של הארגון ,כולל מערכת הערכים ונורמות ההתנהגות,
הוא שינוי תרבותי במהותו .שינוי המתמקד במישור אחד נחשב לשינוי טקטי בלבד ,ואילו
שינוי הכולל את כל שלושת התחומים נחשב לשינוי אסטרטגי ).(Tichy, 1983
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בדומה לשינויים ברמת הפרט על פי תורת השדה של קורט לוין ) ,(Lewin, 1951גם שינוי
ועמדות,
ארגוני מוצלח כרוך בשלושה שלבים :שלב ההפשרה של דפוסי התנהגות ,של ערכים ָ
של יחסים בין–אישיים או של הסדרים ארגוניים ממוסדים .זהו שלב ההכנה המנטלי לשינוי.
כאשר נוצר לחץ פנימי או חיצוני הדבר מחיש לרוב את תהליכי ההפשרה .שלב זה תולה
בתהליך ,שבו מזהים שהמצב הקיים אינו רצוי ,ויש צורך בשינוי .ההבנה שהארגון זקוק
לשינוי יכולה להיות ממשבר ארגוני כלשהו )הפסדים כלכליים ,שביתה או תביעה משפטית,
לדוגמה( או מהמצב הקיים שאינו מתאים עוד ) ציוד מיושן ,עובדים שאינם מיומנים(.
שלב המעבר  -שלב זה כולל את הפעולות הנדרשות כדי לשנות את תהליכי העבודה ,את
התרבות ואת הטכנולוגיה בארגון .שלב זה כולל תכנון ,גיוס תמיכה ,ביצוע הדרכות ,שינוי
מבנה עבודה ,הערכות מצב וביצוע התאמות נדרשות .שלב ההקפאה של השינוי במצב החדש
כולל ייצוב והטמעה של האלמנטים ששונו כך שיהפכו לחלק קבוע ואינטגרלי של המערכת.
ההקפאה מחדש נועדה לשמר את הישגי השינוי ולדאוג שיישארו לאורך זמן .בשלב זה
ממשיכים לחזק את ההתנהגויות הרצויות ולטפל בקשיים שעולים .במידת הצורך עדיין
מבוצעים שינויים קטנים .בשלב זה מבוצעת לרוב גם הערכה כוללת של התהליך ומתקיימת
הפקת לקחים .כדי להמשיך ולהטמיע את ההקפאה יש להפעיל מנגנוני בקרה שגרתיים.
בשינוי ארגוני ,בדומה לשינוי ברמת הפרט ,יש חשיבות למידת המוכנות לשינוי של
אוכלוסיית היעד .נכונות זו מושפעת מתכיפות השינויים הארגוניים המתחוללים בסביבה
הארגונית ,מהתפיסה הרווחת בקרב המשתתפים בארגון על מידת הצורך בשינוי ,במקור
השינוי וביוזמיו בארגון ,במידת ההכרה ביתרונות הטמונים בו לארגון ובתועלת הצפויה
מהשינוי לעובדים או לחברים בארגון .לכן חשוב לזהות את המוכנות לשינוי ,להדגיש את
היתרונות הטמונים בו ולהכין את המערכת על מרכיביה לשינוי המיוחל )Armenakis et
.(al, 1993
התנגדות לשינוי היא רגש ,עמדה או פעולה )או שילובם( המבטאים חוסר הסכמה ,אי–
שביעות רצון או חוסר נכונות לקבל את השינוי )פוקס .(2001 ,התנגדות לשינוי היא תופעה
בלתי נפרדת ובלתי נמנעת של כל שינוי בכלל ,ושל שינוי ארגוני ,בפרט.

מהלך השינוי והלמידה הארגונית
שינוי ארגוני מתנהל בכמה שלבים עוקבים ומבוקרים :שלב התכנון ) ,(planningשלב
ההחדרה ) ,(inducingשלב ההטמעה ) ,(implementationשלב ההערכה )(evaluation
ושלב ההתאמה ) (adjustmentשל השינוי בארגון .תכנון יעיל של תהליך השינוי צריך
להתבסס על אבחון ארגוני שיטתי ומעמיק לצורך איתור ליקויי הארגון וזיהוי הגורמים
לפער הביצוע בין הרצוי למצוי ) ;Harrison, 2005; Quinn & Sonenshien, 2008
הספרות והמחקר האמפירי של שינויים ארגוניים שערכו )Cunningham
ִ .(Schein, 2008
 (& Kempling, 2009מציעים תשעה עקרונות מנחים להנהגת שינוי בארגון .עקרונות אלה
מכוונים במיוחד להטמיע שינויים במגזר הציבורי :א .יצירת קואליציה מנחה שתהווה צוות
מוביל בהידברות עם העובדים על מהות השינוי הארגוני ,ב .הכרה במוקדי התנגדות לשינוי
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הארגוני ותגובה עליהם והבנת המניעים להתנגדות ,ג .ביסוס הצורך בשינוי ארגוני כפתרון
הולם לבעיות הארגון בקרב עובדים ובעלי ענין אחרים ,ד .הבהרת החזון שמאחורי השינוי
וצפיית תוצאות השינוי והתאמתן לערכי הארגון ותרבותו ,ה .ביסוס תהליך מסייע להטמעת
השינוי ,כולל הגדרת משימות ,לוחות זמנים ואנשי מפתח מובילים ,ו .התמקדות בשיפור
מתמשך ,בתהליכי פתרון בעיות ויישומן ובהפקת לקחים ,ז .פיתוח תוכנית פיתוח ארגוני
הכוללת דיווח התקדמות ,תקשורת על תוצאות ואחריות למעקב ,ח .ניהול תוך כדי תהליך
לשם איתור קשיים ,מנהיגי דעה ,עידוד ותמיכה מלמטה ,ט .שינוי והתאמת מבנים ארגוניים
ושיטות ניהול משאבי האנוש לשינוי הארגוני מתוך תמיכה בו.

"למידה ארגונית" מוגדרת כהפקת לקחים מניסיונו של הארגון ומניסיונם של ארגונים
אחרים ,הניכרת בהנהגת שינויים ,שיפורים וחידושים במאפייני הארגון ,במבנהו ,בתפקודו
ובהתאמתו לסביבה )סמואל.(2012 ,

רוהדס ) ,(1996בחן את תהליכי השינוי והלמידה בארגון דרך סיפורים המתארים תהליכים אלה
ומייצגים קולות שונים בארגון והדגיש את חשיבות זיהוי התהליכים דרך סיפורים אלה ככלי
שיוביל לשינוי ) .(Rhodes, 1996באופן דומה מחקרים שעסקו בתחום הלמידה הארגונית,
מדגישים את הצורך לגלות רגישות לקוטבּיות בין המסר של הארגון לאינדיווידואליזם
והעצמה של כל העובדים בארגון לבין המסר לסוציאליזציה וליצירת מדיניות אחת וחזון
משותף אחד לארגון .מתן הלגיטימציה ללמידת היחיד והטמעתה במערך הקיים בארגון
ישפיעו על למידת הכלל ועל יצירת השינוי ).(Deshler &Hagen, 1990

 Sengeהביא חמש אבני ייסוד ללמידה ולהישרדות ארגונית .הוא טען שלא די שיתקיים
תהליך מתמשך של למידה ארגונית ,הלמידה צריכה להיות למידה אדפטיבית )מסתגלת(
ולהביא בחשבון את הארגון כשלם ואת כל אחד מפרטיו .חמשת היסודות הם חשיבה
מערכתית ,התמקצעות ומצוינות אישית ,מודלים מנטליים ,חזון משותף ולמידה קבוצתית
שמאפשרת פיתוח סוציאליזציה לערכי הארגון ולמטרותיו ).(Senge, 1990

דוגמה אחרת לשינוי וללמידה ארגונית היא הניסיונות להטמיע מדיניות ממשלתית חדשה
לתוך השירותים הציבוריים .רמון ) (2011בחנה את הכנסת המדיניות והפרקטיקה של
שירותים מכווני החלמה לשירותי השיקום והטיפול בתחום בריאות הנפש ומצאה שתהליך
הטמעה ויישום של מדיניות חדשה מתאפשר רק כאשר כל הגורמים המעורבים בשינוי רואים
בלמידה הארגונית הזדמנות לצמיחה ורווח אף אל פי שהשינוי מלווה בהפסדים שונים ,כגון
אובדן חלק מהכוח ומההשפעה של הארגון ,חלוקת הכוח עם גורמים נוספים ,הצורך לעמוד
בביקורת עקיפה על הדרך ,שבה ניתנו השירותים לשעבר ,ועל הצורך ללמוד ולקבל שפה
חדשה ) .(Ramon, 2011נמצא שמדינות שפעלו להטמיע ולפתח שירותים מכווני החלמה,
נכשלו בהובלת תהליכי החלמה והטמעת ערכי הליבה של תרבות ההחלמה ,דבר שהוביל
לחוסר שביעות רצון ולאכזבה בקרב צרכני השירות ,בני משפחותיהם ומנהלי השירותים .על
מנת להצליח להטמיע את תרבות ההחלמה בארגון ,יש ליצור מעורבות של צרכני השירות
בתהליכי ההטמעה בארגון ,מה שעשוי להשפיע על המדיניות ,על ההכשרה ,על המחקר
ופיתוח של שירותים מכווני החלמה .שירות מכוון החלמה ,המבוסס על ערכים כהגדרה
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עצמית ,על מערכת יחסים מעצימה המבוססת על אמון ,על הבנה ועל כבוד הדדי ,על
תפקידים של ממש בחברה ועל מיגור הסטיגמה והאפליה  -ייווצר מתוך מעורבות צרכנים
עמדות ,אמונות ובהכשרה בכל רמות הארגון );Fisher & Chamberlin, 2014
בשינוי ָ
.(Shepherd, Boardman, Rinaldi, & Roberts, 2010
נשאלת השאלה אם השינוי שבא לידי ביטוי בפיתוח מערך סל שיקום הוטמע מרמת המאקרו
הכוללת את הארגונים נותני השירות בתחום הטיפול והשיקום בבריאות הנפש ואנשי המקצוע
המובילים את המדיניות החברתית ומתן השירותים לנפגעי הנפש ,דרך רמת הקהילה הכוללת
גם את משפחות האנשים ועד לרמת המיקרו הכוללת את צרכן השירות עצמו ואת אמונתו
ביכולתו לבחור ,להגדיר את צרכיו ולהיות מעורב בהחלטות מאתגרות בחייו.
אף שקיים קונצנזוס בקרב קובעי מדיניות במדינות רבות בעולם לגבי חשיבותו של תחום
הבריאות ,ונעשים מאמצים רבים לפתח שירותים נגישים ואוניברסליים לכל האזרחים
ושירותים יעילים ואיכותיים יותר למציאת מענים לצורכי הלקוחות  -עדיין תחום בריאות
הנפש הוא התחום הציבורי שהוזנח ביותר לאורך השנים ,והדיון באתגרים שמציב התחום
לחברות ,ולנפגעי הנפש עצמם  -נחשב לטאבו .תופעות כסטיגמה ,אי–שוויון,
ָ
לממשלות,
ואפליה עדיין מושרשות ונפוצות ,ולכן אם לא יקבלו התייחסות מיוחדת ,הן עלולות לפגוע
בתהליכי התקדמות ושינוי חיובי בתחום בריאות הנפש ) .(Thornicroft,2008כמו כן,
יש מחסומים מובהקים לשילובם של נפגעי הנפש בחברה ,ורק לאחרונה השכילו קובעי
המדיניות להתייחס לנושא בקונטקסט של זכויות הפרט )Knapp, McDaid, Mossialos
 .( & Thornicroft, 2007בממלכה המאוחדת ,לדוגמה ,נמצאו חמישה גורמים להדרה
חברתית של אנשים הסובלים ממחלות נפש :סטיגמה ואפליה ,ציפיות נמוכות לגבי ההישגים
שאליהם יכולים להגיע נפגעי הנפש ,היעדר אחריות כוללת לגבי העסקת נפגעי נפש ,היעדר
ֲ
תמיכה לאורך זמן לאנשים שהשתלבו בעבודה וחסמים לשילוב קהילתי .יש כמה אתגרים
מרכזיים שפתרונם יובילו לשינוי מהותי ברמת המדיניות ,ברמת הקהילה וברמת הפרט .ברמת
מוסדות ופיתוח מענים
המדיניות יש צורך לפעול בין היתר ,כלהלן :מלחמה באפליה ,סגירת ָ
חלופיים בקהילה וחיזוק תמיכת הקהילה .ברמת הפרט יש לפעול ליצירת איכות חיים גבוהה
לאנשים המתמודדים עם הפרעה נפשית ,פיתוח גישה של קבלת החלטות מבוססת ראיות,
הגבּרת השליטה והבחירה בקרב האנשים .ברמת הקהילה והמדיניות יש לפעול לשימוש יעיל
בתקציבים שהוקצו לתחום בריאות הנפש ,לאיגום משאבים לאנשים עם צרכים מורכבים,
לפיתוח תוכניות התערבות מוקדמות למניעה ולשיפור בריאות הנפש של כל האוכלוסייה
וליצירת מגוון הזדמנויות לשילוב קהילתי ).(Thornicroft et al, 2006
ניתן להתבונן ברמות השינוי כבחלקים המרכיבים תמונה שלמה .מחקרים ,שעסקו בשינויים
בתחום בריאות הנפש ,בחרו להסתכל בכל שינוי בנפרד ,ומאמרים שעסקו בהחלמה התייחסו
לאספקט האישי של השינוי .מאמרים שעסקו במדיניות עסקו בשינוי ברמה הפוליטית וברמת
הארגון ,מאמרים שעסקו בסטיגמה ,בהדרה ובשילוב קהילתי עסקו ברמת הקהילה ומאמרים
שעסקו בתהליכים שעוברת המשפחה הדגישו אספקטים של התמודדות משפחתית .על מנת
לחקור את המרחב המשותף של השינוי ,במטרה למצוא משמעות משותפת ,וליצור שפה
אחת ,שותפות ואחריות משותפת בתהליך השינוי  -חשוב לזהות מה חשוב לאדם עצמו,
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איך הוא תופס ומגדיר את צרכיו ,אילו מטרות הוא מעוניין לקדם ,ומה התמיכות שלהן הוא
נזקק מהפרספקטיבה האישית שלו .לא פחות חשוב לזהות כיצד אנשי המקצוע המייצגים
את הארגון ואת מדיניותו ,הקהילה שמייצגת את הסביבה שבה חי האדם והמשפחה מגדירים
משמעות ,צרכים ,מטרות ותמיכות מנקודת מבטו של האדם ומנקודת ראותם .רק לאחר
יצירת מערכת הרמונית הפועלת בתיאום יתאפשר שינוי בכל הרמות ומעבר משלב ההרהור
לשלב הפעולה בתהליך השיקום וההחלמה.

סיכום

מודל התקצוב האישי מחייב חיבור של שלוש רמות שינוי :שינוי ברמת הפרט ,ברמת
המשפחה וברמת הארגון .בכך תהיה התאמת תוכנית השיקום במדויק ובאופן מיטבי יותר.
משרד הבריאות עוסק כיום בתהליך למידה של מודל זה כדי לנסות ולהניע תוכנית ניסויית
בתחום .חשוב שהעוסקים במלאכת קביעת המדיניות יהיו ערים לאתגרים העומדים לפניהם
בהטמעת מודל חדש זה ולהכשרה הנדרשת.

לאור האתגרים העומדים לפני קובעי המדיניות בתחום השיקום בבריאות הנפש במדינת
ישראל ,ומתוך העולה מהסקירה שהובאה נראה שכדי שהטמעת התקצוב האישי תצליח
 חשוב לתת מקום ראוי לרמות השינוי ולבחינה של מודלים שיקומיים אלטרנטיבייםבעתיד .כן ראוי להתייחס לתהליכים שעוברים השותפים בתהליך השיקום כדי להגיע להבנה
ולשותפות בקידום מטרות וביצירת שינוי .פעמים האדם מקבל בו–זמנית שירות מארגונים
ומאנשי מקצוע רבים ,המעורבים בחייו ,ולמרות ההשקעה הרבה הוא מתקשה להניע תהליכי
שינוי וחווה תקיעות ואובדן התקווה .יצירת מערכת תמיכה המתייחסת לחליפה אישית של
צרכים והמבוססת על יחסי הבנה ,אמון ושותפות בין האדם ,בני משפחתו ואנשי המקצוע
 הם גורמים חיוניים ביצירת השינוי המיוחל ובשילוב האדם כאזרח שווה זכויות בקהילה.המחקר שאני עורכת במסגרת עבודת הדוקטור שלי ,יבחן את ההיתכנות להטמעת מודלים
מכווני אדם בישראל ויציע המלצה להטמעתו בצורה מיטבית.
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משוב מכ ַוון ויסות–עצמי להערכת תוצאות
שיקום והחלמה
:מַדדים להצלחה בשיקום פסיכיאטרי
הפער בין תפיסות מטפלים לצרכני בריאות הנפש
על משמעות ההצלחה בשיקום
סיגל מאוטנר ומרק גלקופף
בשנים האחרונות ניתן יותר ויותר דגש לחשיבות ולצורך בתיעוד תוצאות השיקום של
 המגמה לתיעוד תוצאות שיקום של צרכני בריאות הנפש מעלה מספר.צרכני בריאות הנפש
 האחת היא לשם מה לתעד תוצאות של שיקום ועבור מה זה יעיל? השנייה היא.שאלות
מהן תוצאות של שיקום ואילו תוצאות יש לתעד? והשלישית היא מי קובע מהי תוצאה של
הצלחה בתהליכי שיקום והחלמה? בכל אחת משאלות אלו נראים הבדלי תפיסה בין צרכני
.בריאות הנפש לבין אנשי המקצוע העוסקים בתחום זה
שאלות והבדלי תפיסה אלו הניעו אותי )הכותבת הראשונה של המאמר( לעשות עבודת
 מאמר.מחקר כמותי במסגרת הדוקטורט בחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה
 את הבדלי התפיסה הטמונים בהן ואת הרציונל לבנות,זה יסקור בקצרה את שלוש השאלות
 לצורך מחקר זה נבנה מודל ייחודי ממוחשב.מערך מחקר המנסה לענות על שאלות אלו
 מודל זה נקרא.של משוב להערכת תוצאות המבוסס על תאוריית ההכוונה העצמית לטיפול
 מודל של משוב מכַ וון ויסות–עצמי נבחן ביחס לשתי קבוצות.""משוב מכַ וון ויסות–עצמי
 קבוצת ביקורת של-  והשנייה," מודל משוב דיאלוגי הנקרא "משוב חיצוני-  האחת:ביקורת
.עבודה שבשגרה
בחלק הבא אציג סקירה של השאלה הנוגעת למטרות ולשימוש בנתוני תוצאות של שיקום
.והחלמה במערך בריאות הנפש

? ועבור מי זה טוב, בשביל מה:תיעוד תוצאות של שיקום והחלמה
תוכניות לתיעוד ולשימוש בתוצאות טיפול ושיקום במערך בריאות הנפש בעולם מצביעות
 יעילותו, ברמת המאקרו בולטות מטרות של מדידת יעילות השירות.על כמה מטרות עיקריות
 רמת המאקרו מדגישה את.הכלכלית ולמידה על תהליכי קבלת החלטות לקביעת מדיניות
 ברמת הפרט בולטות מטרות של למידת אנשי המקצוע בתחום על.הלמידה המערכתית
 דגש רב יותר מושם במטרות. על תהליכי טיפול ועל החלמה ויחסים טיפוליים,צורכי טיפול
 הן ברמת המאקרו והן ברמת הפרט עיקר. לעומת מיעוט מטרות ברמת הפרט,ברמת המאקרו
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schizophrenia. International Review of Psychiatry, 14, 327–336.

Spaulding–Givens, J. C.; Lacasse, J. R.(2014). Self–directed care: Participants’ service
utilization and outcomes. Psychiatric Rehabilitation Journal, Vol 38(1), 74– 80.

Tew, J., Ramon, S., Slade, M., Bird, V., Melton, J., & Le Boutillier, C. (2012). Social factors
andrecovery from mental health difficulties: A review of the evidence. The British Journal
of Social Work, Advance Access. doi:10.1093/bjsw/bcr076

Thornicroft, G., Tansella, M., & Goldberg, D. (2006). The mental health matrix: a manual to
improve services. Cambridge University Press.

Thornicroft, G. (2008). Stigma and discrimination limit access to mental health care.
Epidemiologia e psichiatria sociale, 17(01), 14–19.

Tichy, N.M. (1983). Managing strategic change: Technical, political, and cultural dynamics.
New York: Wiley.

Tondora J., Pocklington S., Gorges A., Osher D., & Davidson L.(2005) Implementation of
person–centred care and planning.From policy to practice
to evaluation. Washington
D.C. Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

Tondora, J., Miller, R., Slade, M., & Davidson, L. (2014). Partnering for recovery in mental
health: a practical guide to person–centered planning. John Wiley & Sons.

Walker, P. (2009). Getting a Life in Wayne and Oakland Countries, Michigan: Using self–
determination as a foundation for organizational change. A case study in the organizational
transformation series from the Center on Human Policy. Center of Human Policy Syracuse,
NY.

Weber, M. (1947). The theory of social and economic organization Translated and edited
by T. Persons & H.Anderson. Glencoe, IL: Free Press. Webber, M., Treacy, S., Carr,
S., Clark, M., & Parker, G. (2014). The effectiveness of personal budgets for people with
mental health problems: a systematic review, Journal of Mental Health, 23, 3, 146–155.
dio: 10.3109/09638237.2014.910642

Weiss. P., Hadas–Lidor. N. and Sachs. D. (2011). Communicating cognition– A d i r e c t i o n
for involving family caregivers in the recovery process. In N.Katz (Ed.), Cognition,
Occupation, and Participation Across the Life Span (pp.). MD: AOTA.

Weisskopf– Joelson, E (1968). The Present Crisis in Psychotherapy. Journal of sychology.
69, 107–115.

Whitley, R.& Siantz, E. (2012) Recovery Centers for People with a Mental Illness: an
Emerging Best Practice? Psychiatric Services 63: 10–12.

Wiener, J. M., Anderson, W. L., & Khatutsky, G. (2007). Are consumers– directed home
care beneficiaries satisfied? Evidence from Washington State. The Gerontologist, 47(6),
763–774.

Wyder, M., & Bland, R. (2014). The Recovery Framework as a Way of Understanding
Families' Responsesto Mental Illness: Balancing Different Needs and Recovery Journeys.
Australian Social Work, 67:2, 179–196

544

המטרות לתיעוד תוצאות הטיפול והשיקום ולשימוש בהן נעשות לטובת שימושם של קובעי
המדיניות והרחבת הידע של אנשי המקצוע )Callaly, Hyland, Coombs, & Trauer,
;2006; Lasalvia & Ruggeri, 2007; Ohio Department of Mental Healt, 2010
.(Ruggeri, 2010; Ruud, 2010; Smith, 2010

ברמת הפרט ,רק מיעוט תוכניות לתיעוד תוצאות השיקום של צרכני בריאות הנפש ניסו
לבחון אפשרות להשתמש בנתוני תוצאות השיקום ,ככלי עבור הצרכנים .ניסיונות אלו
כללו משוב לדיווח עצמי של צרכני בריאות הנפש על תוצאות השיקום ,דיווח המטפלים
על תוצאות השיקום והמלצה ליצירת דיאלוג בין המטפל לצרכן השירות ביחס למשוב
שהתקבל .הלמידה מניסיונות אלו מלמדת על קושי לערוך שימוש יעיל בנתונים ובניהול
הדיאלוג ביחס לתוצאות השיקום ועל מיעוט הידע הקיים בתחום בריאות הנפש ביחס לאופני
השימוש היעילים במשוב )Andeas, Becker, Schulz, & Puschner, 2010; Puschner,
.(Schoter, Knaup, & Becker, 2009

תוכניות לתיעוד נתונים של תוצאות בתחומי ידע נוספים ולשימוש בהם

החשיבות הנראית בתיעוד נתונים של תוצאות ובהערכתן ,הן ברמת המאקרו והן ברמת
המיקרו ,ניכרת במערכות נוספות ,כמו מערכת הבריאות ,תחום מדעי החברה ומערכות
לפיתוח מוצרים )Cunningham, Humphreys, Koski–Jännes, Kypri, & van
;Mierlo, 2006; Gediga, Hamborg, & Düntsch, 1999; Hagedorn et al., 2006
.( ;Smith, 2001

תחום החינוך והחינוך המיוחד מדגיש באופן בולט את השימוש בתיעוד נתונים של תוצאות
במיקוד על רמת הפרט באמצעות כלי של משוב )& Angelo & Cross, 1993; Black
& Wiliam, 1998; Fuchs, Fuchs, Hamlett, Walz, & Germann, 1993; George
.(Cowan, 1999; ;Smith, 2001; Stetler et al., 2006

משוב להערכת תוצאות ככלי לקידומן

מחקרים בתחום החינוך והחינוך המיוחד מלמדים כי תהליכי משוב הם בעלי השפעה בעלת
עוצמה רבה על תוצאות של למידה והישגים .הם גם מובילים בסיוע לעיבוד קוגניטיבי ורגשי
של תהליכי הערכה עצמית .עם זאת ,מורכבות תהליכי המשוב יכולה להוביל להשפעה
חיובית כמו גם שלילית ) .(Hattie & Timperley, 2007; Smith, 2001מתוך כך בולטת
החשיבות לרכוש מיומנות מעמיקה לשימוש בתהליכי משוב וכן לבדוק את סוג המשוב היעיל
ביותר כדי להשיג שיפור חיובי .יעילות ייחודית בשיפור חיובי של הישגי הלמידה נראית
להתערבות של משוב המבוססת על מרכיבים של הכוונה עצמית וויסות עצמי )& Hattie
.(Timperley, 2007

תאוריית ההכוונה העצמית לטיפול

תיאוריית ההכוונה העצמית ) (Self–Determination Theoryהיא תאוריית מוטיבציה
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פנימית ממוקדת בפרט ומבוססת על הגישה ההומניסטית הדוגלת ברווחת )(well–being
האדם ,בפיתוח תחושת ההערכה העצמית ,בהתפתחותו ,במימוש הפוטנציאל שלו ובהסרת
המכשולים לצמיחתו )& Deci & Ryan, 1985; 2000; Deci, Vallerand, Pelletier,
 .(Ryan, 1991הגישה של תאוריית ההכוונה העצמית בטיפול נוגעת לקווים ולעקרונות
מנחים ,המסייעים בפיתוח מוטיבציה לחקירה של חוויות ואירועים .חקירת חוויות ואירועים
היא בסיס רפלקטיבי לשינוי במטרות ,התנהגות ויחסים .כאשר אנשים מגיעים לטיפול
מתוך בסיס אוטונומי ומוטיבציה פנימית ללמידה עצמית ,הם משיגים יותר תוצאות חיוביות
בתהליך הטיפולי ).(Ryan & Deci, 2008
ויסות עצמי הוא אחת המיומנויות העיקריות הנדרשות בהכוונה עצמית ,הכולל ויסות של
מחשבות ,רגשות ופעולות ,הנלוות לתהליך השגת המטרה .ויסות עצמי הוא האופן והמידה,
שבהם האדם שולט בתהליכי הלמידה של עצמו בהיבטים מטא–קוגניטיביים ,התנהגותיים
ומוטיבציוניים .ויסות עצמי הוא שילוב של מחויבות ,שליטה וביטחון )קוזמינסקי ;2004
.(Zimmerman, 2000

תיעוד תוצאות שיקום פסיכיאטרי ממוקד פרט ושימוש בהן :משוב מכ ַוון ויסות–עצמי
מיעוט הידע במערך בריאות הנפש על אופני השימוש בתוצאות שיקום והחלמה ברמת
הפרט ,וידע מועט מזה בשימוש בתוצאות בדרך של משוב מקדם תוצאות שיקום והחלמה -
מלמדים על תפיסה מערכתית מקצועית ,המדגישה את הרווח ואת הלמידה של אנשי המקצוע
במערך בריאות הנפש בתהליכי הערכת תוצאות של שיקום והחלמה.
תאוריית ההכוונה העצמית לטיפול מדגישה את הרווח ואת הלמידה של הפרט מהשתתפותו
בתהליכי הערכת תוצאות ואת חשיבותם של מרכיבים אוטונומיים ,מוטיבציוניים ומטא–
קוגניטיביים בתהליכי למידה ושינוי.
הלמידה מתחומי החינוך והחינוך המיוחד על סוגי משוב שונים ,על מורכבות בנייה וביצוע
של תהליכי משוב ,על ההשפעה החיובית והשלילית של תהליכי משוב ועל יעילות ייחודית
בסוג משוב המבוסס על מרכיבים של הכוונה עצמית וויסות עצמי  -מראים אפשרות להתאמת
הלמידה מתחום זה אל תחום בריאות הנפש.
במחקר הנוכחי נעשה ניסיון להרחיב את הידע החסר על אופני השימוש בתוצאות שיקום
והחלמה ככלי של משוב עבור צרכני בריאות הנפש .מודל של משוב מכַ וון ויסות–עצמי
ממוקד ברמת הפרט ומנסה לספק כלי מעשי להערכה וללמידה עצמית מקדמת עבור צרכני
בריאות הנפש .מטרת המשוב היא לאפשר לצרכני בריאות הנפש להשתמש בלמידה זו
לטובת התקדמות ושינוי חיובי בתהליך החלמתם .נוסף על כך ,הוא מספק הנחיות ברורות
על אופן ביצוע המשוב על מנת לצמצם השפעות שליליות היכולות להתקיים בתהליכי
משוב ולהעצים השפעות חיוביות.
בחלק הבא אציג סקירה הנוגעת לסוגי מדדים להערכת תוצאות ולבחינת מדדי התוצאה
הרלוונטיים במסגרת המגמה לתיעוד תוצאות של שיקום והחלמה במערך בריאות הנפש.
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מה הן תוצאות של שיקום והחלמה ,ואילו תוצאות יש לתעד?

ניתן לערוך הבחנה בין שלושה ממדים עיקריים של תוצאות שיקום והחלמה :ממד של
תוצאה קלינית המתייחס למידת הפחתת הסימפטומים הקליניים; ממד של תוצאה תפקודית
המתייחס למילוי תפקודים מרכזיים שנפגעו בעקבות המחלה הנפשית )עבודה ולימודים,
דיור ,פנאי וחברה( ,וממד של תוצאה סובייקטיבית אישיות של החלמה )איכות חיים ,בנייה
מחדש של העצמי מעבר למחלה( )Barham & Hayward, 1990 ; Harvey & Bellack,
.(2009; Slade, 2009

שני הממדים הראשונים של תוצאה קלינית ושל תוצאה תפקודית נקראים גם תוצאה חיצונית.
תוצאה חיצונית מתייחסת בעיקרה להישגיו וביצועיו של האדם בפועל .ממד התוצאה
הסובייקטיבית נקרא גם תוצאה פנימית .תוצאה פנימית יכולה להתייחס לשינויים פנימיים
בתפיסה העצמית ,למצבים קוגניטיביים או לתהליכים רגשיים מוטיבציוניים ,כגון הערכה
עצמית ,מסוגלות עצמית ,זהות ,מוטיבציה ,חרדה ,ויסות עצמי ומטא–קוגניציה )Marsh,
.(2000

תוכניות לתיעוד תוצאות טיפול ושיקום ולשימוש בהן במערך בריאות הנפש בעולם מלמדות
כי במגמה זו מושם דגש רב יותר בתיעוד תוצאות חיצוניות של שיקום והחלמה ,כגון הישגים
אישיים בפועל ,התפתחות חברתית ,סימפטומים נפשיים ופיזיים ,זאת לצד תיעוד מועט
של תוצאות פנימיות הקשורות לתהליך האישי ) .(Lakeman, 2004הזנחת מדדי תוצאה
פנימיים במונחים של העצמי ושימוש נרחב במדדי תוצאה של הישגים ,איכות חיים ושל
סימפטומים נפשיים ופיזיים מביאה לידי התעלמות מתהליכים פנימיים המשפיעים באופן
משמעותי על איכות חייו ויכולתו של צרכן הטיפול להרוויח מתהליך הטיפול שבו הוא נתון
).(Marsh, 2000

תאוריית ההכוונה העצמית לטיפול ותיעוד של תוצאות שיקום והחלמה

תאוריית ההכוונה עצמית לטיפול מתארת את החשיבות של תהליך האינטגרציה של האדם,
כאשר השינוי ההתנהגותי עצמו הוא התוצאה הנלווית ,ולא המטרה הראשונית .גישה זו
לטיפול מדגישה את חשיבותן של תוצאות פנימיות לקידום התוצאות החיצוניות .תהליך
האינטגרציה כולל בחינה של אפשרויות לפעולה ולהתנהגות ,לבחינה של מידע רלוונטי
לאדם ,לרפלקצייה ביחס למידע ולמרחב המאפשר סינתזה של הדברים וויסות עצמי של
החוויות והפעולות .תמיכה במסוגלות העצמית של אנשים בטיפול נערכת על ידי מתן משוב
הרלוונטי לאדם ועל ידי הסבר של מבנה התהליך הטיפולי ).(Ryan & Deci, 2008

משוב מכַ וון ויסות–עצמי ותיעוד תוצאות של שיקום והחלמה :הבנת היחסים בין תוצאות
פנימיות לחיצוניות

שימוש חלקי בלבד במערך בריאות הנפש לתיעוד תוצאות במונחים של העצמי והזנחת
תהליכים פנימיים בעלי השפעה על איכות חייו ועל יכולתו של צרכן הטיפול להרוויח
מתהליך שיקומו ,עשויים ללמד על תפיסה מערכתית המדגישה את חשיבות תוצאות השיקום
הנצפות בפועל .הערכת תוצאות של החלמה במדדים עיקריים של איכות חיים ,תפקוד או
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סימפטומים קליניים אינה מצליחה להביע את החוויה האישית ואת מצבו הרגשי של צרכן
בריאות הנפש המשפיעים על תוצאות אלו.
מודל של משוב מכַ וון ויסות–עצמי כולל התייחסות לתוצאות חיצוניות ,לתוצאות פנימיות
ולהבנת היחסים ביניהן .תוצאות חיצוניות כוללות התייחסות להישגים אישיים של צרכני
בריאות הנפש בתחומי חייהם העיקריים ולסימפטומים הפסיכיאטריים .תוצאות פנימיות
כוללות התייחסות לשביעות הרצון של צרכני בריאות הנפש מאיכות חייהם ,למדדי
מוטיבציה פנימית של הנאה ,בחירה ,מסוגלות עצמית ,מאמץ ,ערך או תועלת ,לחץ או מתח,
למדדים של אוריינטציות מוטיבציוניות ולמדדים של מטא–קוגניציה של נוקשות מחשבתית
ומודעות עצמית .בדיקת היחסים בין תוצאות פנימיות לתוצאות חיצוניות כוללת הבנה
של הקשר בין מדדי התוצאה החיצוניים לבין מדדי התוצאה הפנימיים .הבנת הקשרים בין
סוגי התוצאה השונים היא חלק מהתהליך המובנה של משוב מכַ וון ויסות–עצמי .חקירת
היחסים בין התוצאות החיצוניות לבין התוצאות הפנימיות במודל של משוב מכַ וון ויסות–
עצמי היא בעלת שלוש מטרות מרכזיות .מטרה ראשונה היא לסייע לצרכני בריאות הנפש
להשתתף בתהליכים מטא–קוגניטיביים של למידה עצמית ביחס לתהליך שיקומם .מטרה
שנייה היא לקדם מוטיבציה פנימית כבסיס להשתתפותם של צרכני בריאות הנפש בתהליכי
שיקום והחלמה .מטרה שלישית היא לקדם את הישגיהם האישיים ואת מטרותיהם של צרכני
בריאות הנפש בתהליך השיקום .מחקר זה בודק אם השתתפותם של צרכני בריאות הנפש
בתהליך של משוב מכַ וון ויסות–עצמי מחזקת את המוטיבציה הפנימית ,מסייעת לשינוי
מטא–קוגניטיבי בדפוסי החשיבה ,ואם חיזוק משתנים אלו תורם לשיפור חיובי של תוצאות
השיקום החיצוניות של הישגים בפועל .בנוסף המחקר בודק אם צרכני בריאות הנפש שמראים
מוטיבציה פנימית ראשונית או כישורים מטא–קוגניטיביים ראשוניים גבוהים יותר מרוויחים
יותר מתהליך השתתפותם במשוב מכַ וון ויסות–עצמי.
בחלק הבא אציג סקירה שנוגעת לתפיסת ההחלמה האישית של צרכני בריאות הנפש
והשפעתה על שינוי תפיסתי מקצועי במערך בריאות הנפש.
מי קובע מהי תוצאה של הצלחה בתהליכי שיקום והחלמה?
במהלך העשור האחרון חלה תנופה והתפתחות רבה במערך השיקום הפסיכיאטרי .אחת
המגמות הבולטות בהתפתחות זו קשורה להתפתחות בתפיסת מונח ה"החלמה" עבור צרכני
בריאות הנפש .התפתחות זו מרחיבה את תפיסת מונח ה"החלמה" כתוצאה קלינית להחלמה
מסימפטומים של ההפרעה הנפשית וכתוצאה תפקודית של הישגים בפועל להחלמה אישית,
כדרך לחיים בעלי סיפוק ,תקווה ותרומה ,מעבר למגבלות שנגרמות כתוצאה מהמחלה.
החלמה אישית היא תהליך ייחודי עבור כל אדם ואדם עם הפרעה נפשית .תהליך ההחלמה
האישי הוא חיפוש ,הענקת משמעות וערך עצמי בחיי האדם ,ולכן משמעות ההחלמה משתנה
מאדם לאדם .מקורה של גישת ההחלמה האישית הוא בעדויות אישיות של צרכני בריאות
הנפש על משמעות ההחלמה עבורם .מדדים של הצלחה או כישלון בתפקוד האישי או של
החמרה או הפחתה בסימפטומים הפסיכיאטריים נתפסים בעיני צרכני בריאות הנפש המובילים
גישה זו ,כמדדים שאינם מספיקיםAnthony, 1993; Davidson, Tondora, Lawless,) .
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 .(O'Connell, & Rowe, 2009; Slade, 2009על מנת לקדם שינוי תפיסתי של אנשי
המקצוע בבריאות הנפש לקראת גישת ההחלמה האישית ,ישנה חשיבות לתהליכי הכשרה
המחזקים גישה זו .ביטויו העיקרי של השינוי המקצועי הנדרש הוא לעבור מתפיסת אנשי
המקצוע את עצמם כבעלי הידע והשליטה ,לטובת תפיסתם העצמית כמומחים המסייעים
לבטא ולהעצים את הידע האישי של צרכני בריאות הנפש .בנוסף ,שינוי תפיסתי זה מחייב
להרחיב ולפתח התערבויות שיקומיות ממוקדות פרט ,המאפשרות לצרכני בריאות הנפש
להיות שותפים במסע אישי וייחודי בתהליך השיקום ,והתופסות את התוצאה של החלמה
אישית כתוצאה המרכזית .עד היום מערך השיקום הפסיכיאטרי מציע לרוב התערבויות
שיקומיות המדגישות את ערכן של תוצאות תפקודיות וקליניות ,וניכרים הבדלים בתפיסת
ההחלמה ובמשמעותה בין אנשי המקצוע לבין צרכני בריאות הנפש.

משוב מכ ַוון ויסות–עצמי ,תאוריית ההכוונה העצמית וגישת ההחלמה האישית

תאוריית ההכוונה העצמית לטיפול קשורה קשר חזק לגישה התופסת את מטרות האדם ואת
צרכיו האישיים במרכז ) .(Miller & Rollnick, 2002; Rogers, 1951היא מציינת כי אין
על הטיפול להיות ניסיון לתכנת את האדם לתהליכי ויסות ,אלא לסייע לו להתנסות במידע
ביחס ליכולתו לערוך ויסות עצמי של הרגשות והבחירות האישיות ) .(Ryan, 2005ניתן
להעלות את המודעות של האדם לחשיבות הצרכים הבסיסיים המקדמים מוטיבציה פנימית
ולחקור אפשרויות להשגת שביעות רצון רבה יותר עבור צרכים אלו ).(Ryan & Deci, 2008

תאוריית ההכוונה העצמית לטיפול קשורה קשר הדוק לגישת ההחלמה האישית .ניתן להסביר
את השינוי התפיסתי של גישת ההחלמה האישית במונחים של תאוריית ההכוונה העצמית.
על פי מונחים אלו השינוי הנדרש הוא מתפיסת המטפל כבעל הידע המתכנת את האדם
לתהליכי ויסות בתהליך השיקום ,לטובת מטפל המסייע לצרכן בריאות הנפש להתנסות
בתהליכי ויסות עצמי ביחס לרגשותיו ולבחירותיו בתהליך שיקומו האישי.

מודל של משוב מכַ וון ויסות–עצמי מציע דרך מעשית לבטא ערכים ותפיסות של גישת
ההחלמה האישית .באמצעות משוב זה יכול צרכן בריאות הנפש לקבוע את המשמעות ואת
המדדים האישיים להצלחה עבורו .לאור הבדלי התפיסה ביחס להערכת תוצאות השיקום בין
צרכני בריאות הנפש לבין אנשי המקצוע ,מודל המשוב כולל התייחסות מובנית להבדלים
אלו והנחיות ברורות לניהול הדיאלוג ביחס להבדלי התפיסה אם קיימים.

בחלק הבא אסקור בקצרה את מערך המחקר ותוצאותיו.

המחקר

מטרות המחקר

המחקר בוחן את השפעת השימוש בהתערבות של משוב מכַ וון ויסות–עצמי על תוצאות
השיקום האישיות של צרכני בריאות הנפש .השפעת משוב מכַ וון ויסות–עצמי נבחנת ביחס
לשתי קבוצות ביקורת .קבוצת ביקורת ראשונה היא של התערבות משוב חיצוני ,שבה נמסר
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מידע על תוצאות השיקום ממתאמי הטיפול לצרכני בריאות הנפש במסגרת דיאלוג בין
מתאם הטיפול לבין הצרכן .משוב חיצוני אינו מבוסס על מרכיבים הנתמכים בתאוריית
ההכוונה העצמית וניתן ללא הנחיות ברורות על אופן ניהול מפגש המשוב .קבוצת ביקורת
שנייה אינה כוללת מפגשי משוב מובנה )טיפול שבשגרה( .מרכיבים של מוטיבציה פנימית
ומרכיבים מטא–קוגניטיביים של גמישות מחשבתית ומודעות עצמית ביחס לתפיסת מחלת
הנפש נבחנים כדי להסביר את הקשר שבין התערבות של משוב מסוג זה לבין ההשפעה על
תוצאות השיקום האישיות.

שאלות והשערות המחקר
קבוצת השערות המחקר הראשונה בוחנת את שאלת הקשר בין משוב מכַ וון ויסות–עצמי
לבין תוצאות השיקום של צרכני בריאות הנפש .השערת המחקר היא כי יימצא קשר חיובי
בין משוב מכַ וון ויסות–עצמי לבין תוצאות השיקום של צרכני בריאות הנפש .על פי השערה
זו צרכני בריאות הנפש שמשתתפים במשוב מכַ וון ויסות–עצמי מצליחים לשפר את תוצאות
השיקום .על מנת לבחון הבדלים בהערכת תוצאות השיקום בין צרכני בריאות הנפש לבין
מתאמי הטיפול ,קבוצת השערות זו נבחנת פעמיים :פעם אחת  -על פי מדדים לדיווח עצמי
של צרכני בריאות הנפש על תוצאות השיקום ,ופעם אחת  -על פי מדדים לדיווח של מתאמי
הטיפול על תוצאות השיקום.
קבוצת השערות המחקר השנייה בוחנת את שאלת הסיבה לקשר שבין משוב מכַ וון ויסות–
עצמי לבין תוצאות השיקום של צרכני בריאות הנפש .השערות אלו נבחנות באמצעות מודלים
של תיווך .השערות המחקר הן כי קשר חיובי בין משוב מכַ וון ויסות–עצמי לבין תוצאות
השיקום מתווך על ידי משתנים של מוטיבציה פנימית ושל משתנים מטא–קוגניטיביים ביחס
לתפיסת מחלת הנפש .על פי השערות אלו ,השתתפות צרכני בריאות הנפש במשוב מכַ וון
ויסות–עצמי מסייעת לשיפור משתנים של מוטיבציה פנימית ושל מטא–קוגניציה ,ומשתנים
אלו מסייעים לשיפור חיובי של תוצאות השיקום האישיות.
קבוצת השערות המחקר השלישית בוחנת אפשרות אחרת לשאלת הקשר שבין משוב מכַ וון
ויסות–עצמי לבין תוצאות השיקום של צרכני בריאות הנפש .השערות אלו ייבחנו באמצעות
מודלים של מיתון .השערות המחקר הן כי משתנים של מוטיבציה פנימית ושל מטא–קוגניציה
ביחס לתפיסת מחלת הנפש ,ממתנים את הקשר שבין משוב מכַ וון ויסות–עצמי ובין תוצאות
השיקום .על פי השערות אלו צרכני בריאות הנפש ,בעלי מוטיבציה פנימית וכישורים מטא–
קוגניטיביים ראשוניים גבוהים יותר ,מצליחים יותר להשיג שיפור חיובי של תוצאות השיקום
באמצעות משוב מכַ וון ויסות–עצמי.

כלי המחקר
כדי למדוד משתנים של תוצאות השיקום ,נעשה שימוש בארבעה שאלונים :שאלון איכות
חיים )Priebe,) ,(Manchester Short Assessment of Quality of life) (MANSA
 .(Huxley, Knight & Evans, 1999שאלון תפקודי חיים )Life function) (LFQ
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 .(Altshuler, Mintz & Leight, 2002) ,(qualityשאלון סימפטומים פסיכיאטריים
) (Shern et al., 1994) ,(Colorado Symptom Index) (CSIושאלון הערכת תפקוד
)Goodman, Sewell, Cooley & Leavitt,) (The Role Function Scale) (RFS
.(1993

כדי למדוד משתנים מתווכים וממתנים ,נעשה שימוש בשלושה שאלונים :שאלון מוטיבציה
פנימית ).(Ryan, Connell & Deci, 1985) ,(Intrinsic Motivation Inventory) (IMI
שאלון סיבתיות אוריינטציה מוטיבציונית כללית )The General Causality) (GCOS
 .(Deci & Ryan, 1985) ,(Orientations Scaleושאלון מטא–קוגניציה )Beck) (BCIS
.(Beck et al., 2004) ,(Cognitive Insight Scale

שיטת המחקר

אוכלוסיית המחקר כללה  132אנשים עם מחלות נפש חמורות בעלי  40%נכות נפשית
מוכּרת במוסד לביטוח לאומי ,מעל גיל  18המתגוררים במסגרת דיור שיקומי בקהילה.
על מנת לבחון את יעילותו הייחודית של משוב מכַ וון ויסות–עצמי ,נעשה שימוש במערך
רנדומלי ) ,(randomized controlled design trialונערכה השוואה בין שלוש
ָ
ניסוי שדה
קבוצות 44 .אנשים עם מחלות נפש השתתפו בהתערבות של משוב מכַ וון ויסות–עצמי44 .
אנשים עם מחלות נפש השתתפו בהתערבות של משוב חיצוני ו– 44אנשים עם מחלות נפש
לא השתתפו בתהליכי משוב מובנים )טיפול שבשגרה( .התערבות של משוב מכַ וון ויסות–
עצמי והתערבות של משוב חיצוני הועברו בשלוש נקודות זמן .נקודת זמן ראשונה נערכה
ארבעה שבועות לאחר מילוי סוללת השאלונים בזמן  .1נקודת זמן שנייה נערכה שישה
שבועות לאחר נקודת זמן ראשונה ,ונקודת זמן שלישית נערכה שנים עשר שבועות לאחר
נקודת הזמן ראשונה.

ממצאי המחקר העיקריים

ממצאי המחקר ביחס לקשר שבין משוב מכַ וון ויסות–עצמי לתוצאות השיקום האישיות

על פי מדדים לדיווח עצמי של צרכני בריאות הנפש ,נמצא הבדל מובהק בתוצאות השיקום
בין צרכני בריאות הנפש שהשתתפו במשוב מכַ וון ויסות–עצמי לבין שתי קבוצות המחקר
הנוספות .צרכני בריאות הנפש שהשתתפו במשוב מכַ וון ויסות–עצמי השיגו שיפור חיובי
בתוצאות השיקום האישיות .ממצאים אלו נמצאים בהלימה עם השערות המחקר ועם מחקרים
קודמים שבדקו את יעילותו של משוב המבוסס על מרכיבים של הכוונה עצמית )& Hattie
.(Timperley, 2007; Hill & Stone, 1987; Smith, 2001

לעומת זאת ,על פי מדד של הערכת מתאמי הטיפול את רמת התפקוד של צרכני בריאות
הנפש ,לא נמצא קשר בין סוג ההתערבות לבין שינוי בהערכת תוצאות השיקום של צרכני
בריאות הנפש ,ולא נמדד שינוי חיובי בתוצאות השיקום עבור צרכני בריאות הנפש בשלוש
קבוצות המחקר.
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ממצאי המחקר ביחס למודל התיווך
ממצאי המחקר מלמדים כי צרכני בריאות הנפש שהשתתפו במשוב מכַ וון ויסות–עצמי
השיגו שינוי חיובי במשתנים של מוטיבציה פנימית ובמשתנים של מטא–קוגניציה .שינוי
חיובי במשתנים של מוטיבציה פנימית נמצא כמתווך את הקשר החיובי שבין התערבות
משוב מכַ וון ויסות–עצמי לבין תוצאות השיקום .שינוי חיובי במשתנים של מטא–קוגניציה
לא נמצא כמתווך את הקשר החיובי שבין התערבות משוב מכַ וון ויסות–עצמי לבין תוצאות
השיקום.

ממצאי המחקר ביחס למודל המיתון
משתנים של מוטיבציה פנימית ומטא–קוגניציה ביחס לתפיסת מחלת הנפש לא נמצאו
כמשתנים ממתנים.
בחלק הבא אציג את עיקרי ההשלכות ומסקנות המחקר ביחס לשלוש השאלות הנדונות.

עיקרי השלכות המחקר
תיעוד ושימוש של תוצאות השיקום במערך בריאות הנפש :בשביל מה ,ועבור מי זה טוב?
צרכני בריאות הנפש שהשתתפו במשוב מכַ וון ויסות–עצמי השיגו שיפור חיובי הן במדדי
התוצאה הפנימיים והן במדדי התוצאה החיצוניים .משוב מכַ וון ויסות–עצמי מספק דרך
לביצוע תהליכי הערכת תוצאות הממוקדת בפרט ,ואשר מאפשרת לצרכני בריאות הנפש
להרוויח מתהליך זה .בהתאם לזאת ,התערבות של משוב מכַ וון ויסות–עצמי יכולה להיות
כלי שיטתי יעיל עבור צרכני בריאות הנפש כדי לשפר את תוצאות השיקום וההחלמה,
ומערך בריאות הנפש יכול לאמץ התערבות זו כאמצעי לקידום מטרות של החלמה.
משוב מכַ וון ויסות–עצמי כלל הנחיות ברורות לניהול מפגשי המשוב .הנחיות אלו סייעו
לחיזוק ההשפעות החיוביות שבתהליכי משוב .ניתן לחשוב על יצירת מערך הדרכה עבור
אנשי המקצוע במערך בריאות הנפש כדי לשפר את המיומנות הנדרשת לביצוע מפגשי משוב
באופן המקדם את צרכני בריאות הנפש.
מה הן תוצאות של שיקום והחלמה ,ואילו תוצאות יש לתעד?
התערבות של משוב מכַ וון ויסות–עצמי מדגישה את השפעתן של תוצאות פנימיות על
התוצאות החיצוניות במהלך שיקומו של צרכן בריאות הנפש .צרכני בריאות הנפש שהשתתפו
במשוב מכַ וון ויסות–עצמי יכלו ללמוד על היחסים שבין תוצאות השיקום החיצוניות לבין
תוצאות השיקום הפנימיות שלהם .ממצאי המחקר תומכים במודל התאורטי של תאוריית
ההכוונה העצמית לטיפול .על פי תאוריה זו ,מדדים פנימיים הם בעלי משקל רב בתהליך
התפתחות האדם .צרכני בריאות הנפש ,שפעלו מתוך בסיס אוטונומי ומוטיבציה פנימית
בתהליכי משוב מכַ וון ויסות–עצמי ,השיגו תוצאות חיוביות יותר בתהליכי השיקום .בשעה
ששינויי התנהגות או תפקוד היו מטרה נוספת בתהליכי המשוב ,ולא המטרה העיקרית,
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מצליחים צרכני בריאות הנפש להשיג חוויה אינטגרטיבית חיובית ושביעות רצון גבוהה יותר
בתהליכי השיקום.

ממצאי המחקר מלמדים על האפשרות לקבוע מדדים נוספים הבוחנים את מידת היעילות של
שירותי השיקום על פי המידה ,שבה הם מקדמים את המוטיבציה האישית ,את השותפות ואת
חוויית הבחירה האוטונומית של צרכני בריאות הנפש.

מי קובע מהי תוצאה של הצלחה בתהליכי שיקום והחלמה?

כאמור ,הבדל מובהק בתוצאות השיקום בין צרכני בריאות הנפש שהשתתפו במשוב מכַ וון
ויסות–עצמי לבין שתי קבוצות המחקר הנוספות ,נמצא רק על פי דיווח עצמי של צרכני
בריאות הנפש .על פי דיווח מתאמי הטיפול ,לא נראה הבדל מובהק בהערכת תוצאות השיקום
בין שלוש קבוצות המחקר .ממצאים אלו מלמדים על שונות בתהליכי הערכת תוצאות של
שיקום בין צרכני בריאות הנפש לבין מתאמי הטיפול.

תהליכי הערכת תוצאות בטיפול מושפעים מזווית הראייה של האדם המעריך .הבדלים
בהערכת תוצאות יכולים להיות קשורים להבדלים שבין מעורבות סובייקטיבית למעורבות
חיצונית .הם יכולים להיות קשורים גם להבדלים הנובעים מתפיסה שונה ביחס לחשיבותה של
תוצאה או פעולה מסוימת בתהליך הטיפולי )Berger & Malkinson, 2000; Campbell,
 .(;1990; Gorey, 1996נטיית המטפלים בתהליכי הערכת תוצאות היא להתייחס לשינויים
המבטאים הקלה בסימפטומים ונטיית צרכני הטיפול היא להתייחס לשינוי בהרגשה הכללית
) .(Feifel & Eells, 1963ניתן להסביר את ההבדל בין צרכני בריאות הנפש לבין מתאמי
הטיפול ביחס להערכת תוצאות השיקום ,על רקע זוויות ראייה שונות ,הקשורות למאפייני
נטיות המעריך .ייתכן כי התייחסות סובייקטיבית של צרכני בריאות הנפש להערכת השינוי
בתוצאות השיקום מבטאת שינוי בהרגשה הכללית .לעומת זאת ,התייחסות חיצונית ממוקדת
שינוי של תפקוד וסימפטומים ניכרת בהערכת מתאמי הטיפול.

ניתן להבין הבדלים אלו גם במונחים של גישת ההחלמה האישית .שינויים בהתפתחות
בתפיסת מונח ההחלמה במערך השיקום הפסיכיאטרי מבקשים להדגיש את הערך בתפיסת
ההחלמה האישית ואת תפיסתו של הצרכן כבעל ידע ).(Rapp et al., 2005; Slade, 2009
בהכרח לשינויים הנצפים
ֵ
חוויה אישית של החלמה ושל תפקוד אישי חיובי אינה קשורה
בפועל ,אלא לשינויים בתפיסה העצמית ויצירת משמעות אישית חיובית יותר במהלך
תהליכי השיקום וההחלמה ) .(Rose, Thornicroft, & Slade, 2006הערכה מקצועית של
תוצאות השיקום ,המבוססת על קריטריונים תפקודיים וקליניים ,אינה מצליחה להציג את
המשמעות האישית של תוצאות השיקום וההחלמה).(Lakeman, 2004

חיזוק נוסף להסבר זה ביחס להבדלים בין הערכת מתאמי הטיפול להערכת צרכני בריאות
הנפש את תוצאות השיקום ניתן מממצאי מחקרים ,שבדקו קשר בין מדד תוצאה של רווחה
נפשית ומצוקה נפשית לבין מדד תוצאה של התקדמות בטיפול .הגדרת רווחה נפשית כללה
שאלות המתייחסות לאמונה ביכולת היעזרות בטיפול ,למידת חוויית השליטה העצמית,
למידת התמיכה הסביבתית וקשרים חברתיים ,למידת האופטימיות והתקווה ביחס לטיפול,
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למידת הרגשות החיוביים והשליליים בתהליך ,למידת החרדה ולתחושת הדיכאון )וייס,
Bachelor, 1987; Berzins, Bender, & Severy, 1975; Dill–Stanford, Stiles, ;1992
 .( & Rorer, 1988ממצאי מחקרים אלו מצביעים על קשר חיובי בין מדדים של רווחה
נפשית במהלך הטיפול לבין מדדים של הערכת ההתקדמות בטיפול .צרכני הטיפול תופסים
את מידת הרווחה הנפשית שלהם במהלך הטיפול ,כחלק מתהליך התקדמותם בטיפול )גירון,
ברזון ,כהן ,ופרומר.(2001 ,
בהתאם להסבר זה ,זווית הראייה הסובייקטיבית של צרכני בריאות הנפש והשינוי החיובי
במדדים פנימיים של מוטיבציה פנימית ,המטא–קוגניציה ושביעות הרצון מאיכות החיים -
מקבלים ביטוי בתהליך הערכת התוצאות במדדי תוצאה חיצוניים של תפקוד ומצב קליני.
לעומת זאת ,שינוי חיובי במדדים פנימיים של צרכני בריאות הנפש אינו מקבל ביטוי בתהליך
הערכת התוצאות שעשו מתאמי הטיפול .הערכת התוצאות על ידי מתאמי הטיפול ממוקדת
שינוי תפקודי וקליני ,ואינה מצליחה לבטא את חשיבות חווייתו העצמית של הצרכן.

סכום ומסקנות
תוצאות המחקר הנוכחי מלמדות על חשיבות המשך המחקר ביחס למגמה לתיעוד ושימוש
בתוצאות השיקום במערך בריאות הנפש .חשיבות נוספת נראית להמשך של פיתוח דרכים
והתערבויות השמות דגש על הרווח והשימוש האישי ,שצרכן בריאות הנפש יכול לקבל
במסגרת מגמה זו.
ממצאי המחקר מחזקים את יעילותה ואת כוחה של גישת ההכוונה העצמית לטיפול עבור
צרכני בריאות הנפש .למידה זו מדגישה את החשיבות ליצירת מערכי שיקום והתערבויות
שיקומיות המבוססות על תאוריית ההכוונה העצמית .תוכניות ללמידה של גישה זו ושל
אמצעים ליישומה בפועל יש בהם כדי להרחיב את הידע והאפשרויות הקיימות לאנשי
המקצוע ולצרכני בריאות הנפש בקידום תהליכי החלמה .משוב מכַ וון ויסות–עצמי יכול
להיות עבור אנשי המקצוע כלי יישומי לביסוס שינוי תפיסתי מקצועי ,התופס את חשיבות
החוויה הסובייקטיבית במונחים של העצמי ,כחלק מתהליך הערכת תוצאות השיקום .משוב
זה יכול לסייע עבור אנשי המקצוע לחיזוק מיומנויות השיקום המבוססות על מרכיבים של
הכוונה עצמית ,אוטונומיה ומוטיבציה פנימית.
מדדי תוצאה פנימיים במונחים של העצמי הם בעלי ערך והשפעה רבה על חוויית ההצלחה
בשיקום של צרכני בריאות הנפש .בהתאם לכך ,חשוב לבחון מחדש את מדדי התוצאה
השכיחים שבאמצעותם מבצעים תהליכי הערכת תוצאות כדי לתעד תוצאות במערך בריאות
הנפש ולהשתמש בהן.
מחקרים נוספים יכולים לבחון את מידת המוטיבציה הפנימית של צרכני בריאות הנפש
ומרכיבים התומכים בה או מחלישים אותה .מחקרים אלו יכולים לשפוך אור על מידת
היעילות של שירותי השיקום ביחס לקידום המוטיבציה האישית ,השותפות וחוויית הבחירה
האוטונומית של צרכני בריאות הנפש .בנוסף ,מחקרים אלו יכולים ללמד על חסמים להצלחה
בשיקום על רקע מוטיבציה פנימית נמוכה .תנאי מתח ,לחץ וחוויה של היעדר מסוגלות
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.עלולים להיות מכשול להצלחה בתהליכי השיקום וההחלמה

 הבדלי התפיסה בין צרכני בריאות הנפש לבין אנשי המקצוע העוסקים בתחום,לבסוף
מצביעים על צורך מתמשך בהמשך למידה והבנה מעמיקה של משמעות תהליכי השיקום
 הפער הקיים בהבדלי התפיסה עשוי ללמד על איכות השירות הניתן במערך.וההחלמה
 צמצום הפער בהבדלי התפיסה שבין צרכני בריאות הנפש לבין אנשי המקצוע.בריאות הנפש
, חשיבות נראית למחקר נוסף.עשוי להיות תנאי מסייע להצלחת תהליכי השיקום וההחלמה
.הבוחן היבטים נוספים של הבדלי תפיסה אלו והשפעותיהם על תהליכי השיקום וההחלמה
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שירותי שיקום לאוכלוסייה המתמודדת עם
הפרעת אישיות גבולית

שחף רם–און בלטשטיין

סקירה ,אפיון האתגרים וסימון כיוונים אפשריים להצלחה

תקציר

למעלה מ–  20,000איש בישראל צורכים כיום את שירותי השיקום הפסיכיאטרי ,במסגרת סל
שירותים המעוגן בחוק שיקום נכי נפש בקהילה  .2000אוכלוסיית היעד של שירותי השיקום
על שיטות ההתערבות מקדמות ההחלמה המוצעות בהם ,היא אנשים המתמודדים עם מחלות
נפש חמורות וממושכות ) .(SMIעם זאת ,ישנן אוכלוסיות נוספות אשר זכאיות עפ"י חוק
לקבלת שירותים אלו; אחת מהן ,היא אוכלוסייה המתמודדת עם הפרעות אישיות.

אנשים בעלי הפרעת אישיות גבולית ,המהווים חלק משמעותי מתוך אותה אוכלוסייה,
מתמודדים עם הפרעה בעלת מאפיינים ייחודיים :תנודות רגשיות ,רגישות לדחייה ,התנהגות
אימפולסיבית ונטייה לפגיעה עצמית ולהתמכרויות .מאפיינים אלה ,תורמים במידה רבה
לאתגרים עימם הם מתמודדים כמו לאתגרים האישיים והבינאישיים עימם מתמודדים אנשי
המקצוע המלווים ,ועל תפיסתם הפסימית והסטיגמטית כלפי סיכוייהם של אנשים מקרב
אוכלוסייה זו להחלים .עם זאת ,עדויות מהעשורים האחרונים מתארות כיצד התערבויות
ספציפיות יכולות לשפר החלמה קלינית ואישית של אותם אנשים ,תוך ליווי הדרכתי
אינטנסיבי .לצד פסיכותרפיה וטיפול תרופתי.

על אף שנושא זה מעסיק מאוד את העובדים בשטח ,עד היום לא עסקה בכך הספרות בארץ.
אחת המטרות של מאמר זה הוא לקדם את השיח האקדמי בנושא ולעודד מחקר ופיתוח
שירותים ייחודיים התואמים לצרכיהם .המאמר יסקור את האופן בו ניתנים שירותי השיקום
לאוכלוסייה זו בעולם ובארץ ,יתאר את האתגרים הייחודיים במתן השירות ויציע כיווני
עבודה ייחודיים אשר עשויים להוביל למתן תמיכות מדויקות יותר ובעלות פוטנציאל גבוה
יותר לעודד ולקדם תהליכי החלמה ושיקום של אותם אנשים.

פרקטיקה מכוונת החלמה ויישומה בישראל כיום

בשלושים השנים האחרונות ,עדויות אישיות ומחקרי אורך הוכיחו כי בניגוד לדעה הרווחת,
אפשרי עבור אנשים המתמודדים עם מחלות והפרעות נפשיות לשוב ולתפקד במידה
המאפשרת להם להשיג או להשיב תפקידים חברתיים מוערכים ,לקדם מטרות אישיות
משמעותיות ולשפר את איכות חייהם ).(Deegan, 1988

בתהליך זה אשר הומשג בספרות כהחלמה ,עשוי האדם להסתייע בהתערבויות שיקומיות,

560

נגישות של תמיכות ושירותים המקדמים הזדמנויות למימוש זכויות חברתיות ,השתתפות
ושילוב קהילתי .זאת ,דרך סיוע בדיור ,תעסוקה ,חינוך והשכלה ,פנאי/יצירה ,תפקיד חברתי,
תמיכה חברתית ,מעמד בריאותי ,אזרחות ,הגדרה עצמית ורוחניות );Anthony, 1993
.(Davidson et al., 2007; Deegan, 1993
חזון ההחלמה השפיע על האופן בו מעוצבים וניתנים שירותי טיפול ושיקום בבריאות הנפש
במדינות רבות בעולם ) .(Cook, 2005; Slade, 2009עד כה ,מוקד המחקר והפרקטיקה
בתחום השיקום נגע לאנשים המתמודדים עם מחלות נפש חמורות ) (SMIדוגמת סכיזופרניה
ומחלות אפקטיביות ובין השאר פותחו התערבויות מבוססות ראיות המיושמות בשדה )רועה,
חסון אוחיון וקרביץ (2006 ,ותוארו מאפייניהם של היחסים השיקומיים בין מקבל השירות
ואיש המקצוע והדילמות ביישומם ).(Eini– Finaret, & Shor, 2006
בארץ ,מאז שנחקק חוק שיקום נכי נפש בקהילה בשנת  ,2000נוסד מנגנון סל שיקום המציע
מגוון שירותים הנועד לתמוך במתמודדים בתהליך ההחלמה שלהם להשגת שינוי בתחומי
חיים משמעותיים כגון– דיור ,תעסוקה ,השכלה ,פנאי ועוד )אבירם .(2012 ,כיום ,למעלה
מ– 20,000אנשים מקבלים את שירותי סל שיקום בארץ )אתר משרד הבריאות ,שיקום
בקהילה( ,שהם כחמישית מהזכאים לממשו לו פנו לוועדת שיקום .מכאן שאחד האתגרים
המדוברים כיום הוא הנגשת שירותי השיקום וצמצום אותו הפער.
על אף שאוכלוסיית היעד המרכזית של שירותי השיקום היא אנשים המתמודדים עם מחלות
נפש ממושכות כגון סכיזופרניה ומחלות אפקטיביות ,ישנן תת– אוכלוסיות נוספות אשר
עומדות בתנאי הזכאות שנקבעו עפ"י חוק ונמצאות בקרב מקבלי השירותים .כמו כן ,כיום
בולט יותר חלקם של הצעירים ללא רקע של אשפוזים ארוכי טווח ,אך עם בעיות נפשיות
קשות .חלקם ,עם אבחנה נוספת כגון התמכרות לסמים ואלכוהול ,הפרעות אכילה ,הפרעות
אישיות ,בעיות אלימות או הפרעות סומאטיות )וינברגר ,וינר ולאור .(2008 ,אחד האתגרים
המרכזיים העומדים בפני מערכת השיקום בארץ כיום הוא מתן מענים ייחודיים לתת–
האוכלוסיות הנמצאות בקרב מקבלי השירותים )אבירם.(2010 ,
אחת מתת– אוכלוסיות מרכזיות אלו ,מורכבת מאנשים המתמודדים עם הפרעת אישיות
לצד מחלת נפש ממושכת או בלעדיה .שרשבסקי ) ,(2006התייחס לאוכלוסייה זו כ"נופלת
בין הכיסאות" של משרד הרווחה ומשרד הבריאות .הוא מציין כי לאגף השיקום אין כלים
או מסגרות המיועדות לטיפול באנשים אלו ,על אף שלפי חוק אוכלוסייה זו זכאית לקבלת
שירותים ואף נמצאת באופן רווח במסגרות השיקום .יתרה מכך ,שרשבסקי מדגיש כי קיימת
מידה של התנערות ממטופלים אלו ע"י המערכות הטיפוליות ברגע שמאושרת זכאותם
לשיקום .על אף שלא קיימים נתונים על המצב בישראל ,הספרות העולמית מתארת שכיחות
גבוהה יותר של מטופלים בעלי הפרעת אישיות ב–  case loadשל עובדי שיקום– אחיות
פסיכיאטריות קהילתיות ,מרפאים בעיסוק ועוס"ים ,מאשר בקרב מטפלים– פסיכולוגים
ופסיכיאטרים ).(Koekkoek, Van– Meijel, & Hustscemakers, 2010
נתונים שהועברו לידי המחברת מאגף השיקום של משרד הבריאות )בלוש– קליינמן(2014 ,
מצביעים על עליה הדרגתית וקבועה של אוכלוסייה זו בקרב מקבלי השירותים בין השנים
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 (4.6%) 2005 ,(4%) 2003ו– .(5.4%) 2008עלייה משמעותית יותר של מקבלי שירות אלו
נמצאה בקרב מקבלי שירות הדיור המוגן ) 5% ,3.8%ו–  7%בהתאמה( .יש לציין כי כאשר
מקבל שירות מאובחן בהפרעת אישיות לצד מחלת נפש ממושכת הוא מקודד רק פעם אחת–
כבעל מחלה ,ולא כבעל הפרעה .כמו כן ,שכיח שאבחנת אישיות לא ניתנת לבדה אלא לצד
מחלות או הפרעות נוספות .לכן ,יש לשער שמספרם היחסי של מקבלי שירותי סל שיקום
המתמודדים עם הפרעת אישיות והסימפטומים המאפיינים אף גבוה מהנתונים שהוצגו.

הפרעת אישיות גבולית

ים  /נתן אלתרמן

במרחקימ מפרש תועה

בלי מולדת אמ וזבול.

מה מחפש הוא במרחב

בלי הקצה ,בלי הגבול?

מסיפוריהם של אנשים המתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית )להלן הא"ג( ,ניתן ללמוד
על תחושת כאוס וחוסר יציבות המאפיינת את עולמם הפנימי והחיצוני כאחד )& Gratz
 .(chapman, 2007; Holm & Severinsson, 2008כבשירו של אלתרמן המוצג מעלה,
אנשים אלו מספרים על חיים של טלטלות ,כאותו "מפרש תועה" אשר נע לעבר יעד לא
ברור ,ואולי אפילו לא "נע לעבר" אלא פשוט נסחף עם הזרמים והגלים .מפרש שעולה עם
הגאות ,ומנמיך עם השפל ,כאילו היה זה ציווי משמיים שאינו בשליטתו של האדם .מפרש
בודד ,שמבצע פעם אחר פעם ניסיונות ,כושלים בדרך כלל ,להפוך לחלק מצי ,להשתייך
לנמל בית כלשהו.

הא"ג היא השכיחה מבין הפרעות האישיות ובעלת מאפיינים ייחודיים הדורשים מענה
מורכב .הא"ג נחשבה בעבר למצב קליני שנמצא על הגבול בין הנוירוזה לפסיכוזה ,ומכאן
מקור שמה .מבחינה אטיולוגית ,הדעה הרווחת היא שמדובר בשילוב של פוטנציאל ביולוגי
)קושי בוויסות דחפים /רגשות( עם סביבה "המגשימה" אותו ברמה זו אחרת )Linehan,
 .(1993הסובלים מההפרעה חסרים את מנגנוני ההתמודדות הבסיסיים ביותר עם החיים,
כאלה הנחוצים לחיים הממלאים אותנו תחושות טובות של אושר וסיפוק והמאפשרים
לנו להתמודד עם עמימות או תסכול .החלקים שנעצרים בהתפתחות אישיותו של הסובל
מההפרעה אינם אינטלקטואלים אלא רגשיים .אותו אדם לרוב יהיה מודע עד כאב לבעיותיו
ויכולת הניתוח שלו את מצבו תהיה גבוהה מן הממוצע ,אך זו לא תוכל לפצות על אותו פער
רגשי ולכן תותיר אותו מתוסכל וכואב.

עפ"י ה–  ,(2013) DSM 5מאפיינים נפוצים ובולטים של הא"ג הם חוסר יציבות בדימוי
העצמי ,במטרות אישיות וביחסים בינאישיים .כמו כן ,קיימת תנודתיות רגשית רבה וחרדת
נטישה ,המלוות באימפולסיביות ,לקיחת סיכונים ו/או עוינות .קשיים אישיותיים מרכזיים
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באים לידי ביטוי בזהות ,ביכולת להכוונה וניהול עצמי ,ביכולת האמפטית וביכולת
לאינטימיות .לבסוף ,תכונות בלתי מסתגלות אלו ,מלוות ברגשות שליליים ומתח.
הא"ג הינה השכיחה ביותר מבין הפרעות האישיות ,הן באוכלוסייה הכללית והן באוכלוסייה
קלינית ) .(Widiger & Weissman, 1991אחד המאפיינים הבולטים מבחינה אפידמיולוגית
הוא שכ–  75%מהמאובחנים עם ההפרעה הן נשים )Lieb et al., 2004; Skodol & Bender,
 .(2003בעבר ,תוארה בספרות שכיחותה של ההפרעה באוכלוסייה הכללית סביב ה–2%
) .(Lieb et al., 2004; Swartz et al., 1990כיום ,מחקרים שנעשו בשיטות שונות )דיווח
עצמי ,הערכת קלינאי( מראים שיעורים גבוהים הרבה יותר ,הנעים בין  5%ל–Grant) 7%
 .(et al., 2009נהוג להעריך את שכיחותה של ההפרעה סביב כ–  10%ממטופלי החוץ של
המרפאות לבריאות הנפש ומסגרות היום ,וכ– 20%מהמאושפזים במחלקות הפסיכיאטריות
).(Grilo et al., 1998; Marinangeli et al., 2000
ההפרעה מקושרת לשיעור גבוה של התנהגויות אובדניות הכוללות פגיעה עצמית לא
אובדנית וניסיונות אובדניים )כ– ,(80%ושיעור תמותה של כ– 10%שהוא הגבוה ביותר
מבין כלל האבחנות הפסיכיאטריות ) .(Paris, 2005אבחנות נלוות שכיחות הן הפרעות
מצב רוח ,שימוש בחומרים והתמכרות ,התקפי פניקה ,הפרעות קשב וריכוז והפרעות אכילה
).(Gunderson, 1984
לצד הקשיים הרגשיים ,הליקוי החמור ביחסים בינאישיים ,הנטייה לאובדנות ולשימוש
בחומרים והשפעתן המוגבלת של תרופות פסיכיאטריות ,ישנה פגיעה תפקודית ברבים
מתחומי החיים ) .(Nehls & diamond, 1993כל אלו ,ודאי יכולים לרמז על המורכבות
במתן מענים אל מול הצרכים המגוונים שעשוי להביע מקבל שירות שיקומי המתמודד עם
הפרעה זו.

כמה מחשבות על טיפול ושיקום
אנטוני בשנת  ,2002מדגיש את הצורך להתייחס לאדם כשלם ולא כאל אובייקט ומכליל
את עולמו הפנימי של המשתקם בתוך המעשה השיקומי .הוא הדגיש שני דברים מהותיים
הנדרשים לתהליכי השיקום :הראשון ,הסתכלות על האדם ועל מרכיביו השונים ,לא כאובייקט
פסיבי וחד מימדי עליו מופעלות טכנולוגיות .שנית ,הוא מציע להימנע מחשיבה מקובעת
אודות הפן התיאורטי והמעשי המועיל לתהליכי שיקום והחלמה ,שכן חשיבה שכזו יכולה
ליצור חיץ מלאכותי שבסופו של דבר עומד לרעת התהליך .אני מבקשת לטעון ,כי קיימת
באקדמיה ובשדה הפרדה מלאכותית בין שיקום וטיפול אשר לדעתי מחבלת ביכולתה של
מערכת השיקום לתת מענה טוב יותר לצרכנייה השונים.
דויטש ) ,(2003מתאר את ההיבט הסינרגי שבין טיפול ושיקום ,ומשתמש בדבריה של פטרישיה
דיגן ,מחלימה מסכיזופרניה וד"ר לפסיכולוגיה קלינית ,המתייחסים לתהליך השיקומי –
"הפרח לא גדל ישר למעלה לאור… .בהתחלה הוא צומח בתוכ האדמה ,מחפש דרכימ בחושכ,
מחפש מקומ בטוח להשריש ,אדמה טובה לאחוז בה ולהיזונ ממנה .רק אז הוא משריש את עצמו
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ושושנת המימ מתחילה את מ6עה לאור… ..שושנת המימ מלמדת אותנו רבות על התקווה .היא
מלמדת אותנו שתקווה מתעוררת בחשכה .היא מלמדת אותנו שהתקווה יכולה לצמוח ב6ביבה
שמרשה לנו להשריש ,שנותנת לנו תחושה של ביטחונ….".

מדבריה של דיגן ,עולה כי תקווה ,קביעות ,נוכחות ,ביטחון ,הכלה ואמון הינם מרכיבים
הכרחיים לתהליך ההחלמה ,אלמנטים עליהם מתבסס גם התהליך הטיפולי .אלמנטים אלו
כאשר הם מתקיימים באופן משביע רצון ,משמשים כאותה אדמה טובה ,אותה סביבה מאפשרת
ובטוחה עליה יכולים להתבסס תהליכים של שינוי וצמיחה.

נקודת מבט נוספת ,היא העיסוק בהגדרה עצמית ובאינטגרציה של הזהות כחלק אינטגרלי
ומרכזי בתהליך ההחלמה (2008) Mancini .הציע את תיאוריית ההגדרה העצמית ,אשר
מניחה כי אנשים משגשגים וחווים איכות חיים טובה יותר בהתקיים תנאים המעודדים מימוש
של צרכים אנושיים בסיסים אשר נטועים בכל בני האדם באשר הם– אוטונומיה ,מסוגלות
וקשר לאחרים .נמצא כי יכולתו של אדם לממש צרכים אלה ,להגיע לתוצאות חיים רצויות
ולחוש רווחה ,בעזרתן של סביבות טיפול ושיקום ,מושפע בצורה משמעותית מהאופן בו הן
מעודדות או לחילופין חוסמות סיפוקם של צרכים בסיסיים אלו .אל לנו לשכוח כי אותו
מפגש בינאישי העומד במרכז המעשה השיקומי ,המקדם או מעכב תהליכים עמוקים שכאלה,
הוא בעל השלכות מהותיות על קידום מטרותיו האישיות של המשתקם לטובתם הוא מסתייע
בשירותי השיקום בתחומים השונים )דיור ,תעסוקה ,חברה ,השכלה וכיו"ב(.

 ,(2011) Yerushalmi & Roeמתארים את הדומה ,השונה והשפעות הדדיות בין שיקום
ועבודה טיפולית– אנליטית .לדבריהם ,ככל שנוקפות השנים ,ישנן יותר נקודות מבט ועמדות
משותפות לטיפול ושיקום .למשל ,הדדיות רבה יותר בקשר והעיסוק בקשר עצמו ,התפיסה
כי אין אמת אחת המאפשרת לבחון את המציאות שמביא המטופל )או המשתקם( ולסייע לו
לעצב את חייו לפי ראות עיניו ועוד .מכאן ,עולה הצורך לחדד את האופן בו אלמנטים של
זהות וקשר עם האחר אצל מתמודדים עם הא"ג עשוי או עלול להשפיע על קבלת תמיכות
טיפוליות ושיקומיות.

מעט על הדינמיקה בבסיס הפרעת האישות הגבולית הנוגעת לאלמנטים של זהות וקשר

בבואנו לחבר את הדיון הנוכחי לאוכלוסיית המתמודדים עם הא"ג ,חשוב שנבין כי סוגיות
קונפליקטואליות בזהות ובקשר עם האחר יושבות בבסיסה של ההפרעה ומכאן שמתגלעות
בתוך הקשר השיקומי למכביר .בהמשך ,הן עלולות לשמש כחסם להתקדמות בתהליך ההגדרה
העצמית ,שבתורו משפיע על ניהול עצמי מיטיב והתקדמות לעבר מטרות חיים משמעותיות
שהם מושא המערכת השיקומית.

תפיסות פסיכודינמיות ותיאוריות חסך העמידו את ההתפתחות המוקדמת של הקשר עם
האובייקט– הדמויות ההוריות ובעיקר האם ,במרכז החשיבות הנוגעת לגיבוש העצמי וניהול
יחסים בינאשיים .עבור אנשים המתמודדים עם הא"ג ,כך טוענת הספרות ,קיימת היסטוריה
של יחסים לקויים עם הדמויות ההוריות אשר לא סיפקו באופן מיטיב סביבה מיטיבה ומתקפת
)קוהוט.(Hamilton, 1988; Kernberg, 1976; 1980; 1984; Klein, 1946 ;2005 ,
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נהוג לתאר כי מלאכת הארגון של העצמי מתבצעת ,בעיקרה ,באמצעות ארבע קבוצות
תהליכים :הקניית משמעות ,התבוננות עצמית ,פעילות מנגנוני הגנה וקיום יחסי אובייקט )נוי,
 .(1995אצל אנשים המתמודדים עם הא"ג ,ישנם קשיים או עיוותים בתהליכים אלו ,ומכאן
קושי בגיבוש עצמי קוהרנטי וגמיש עליו נשענת היכולת לקיים יחסים בינאישיים מווסתים.
על אף רצון עמוק בקיום יחסים קרובים ,מספקים ויציבים ,פעמים רבות יפגינו אותם אנשים
התנהגות קונפליקטואלית בתוך קשר– רצון בתלות ובעצמאות בעת ובעונה אחת המתחלפים
במהירות ומלווים ברגשות עזים .אותן טלטלות רגשיות ,תחושת ריקנות וחוסר אמון בעצמי
או בסביבה ,עלולות להוביל לרכישת אסטרטגיות התמודדות בעייתיות כגון שימוש בחומרים,
פגיעה עצמית והתנהגות תועלתנית.

התנהגויות מסוג זה ,יוצרות פעמים רבות נבואה המגשימה את עצמה ביחסים בינאישיים.
לא אחת ,מתמודדים עם הא"ג חווים נטישות ודחיות רבות וחוזרות שרק מעמיקות את הפצע
הבסיסי ומעצימות את הכמיהה לקשר .כיוון שהם מתקשים לראות עצמם כסובייקטים,
תהליכי התבוננות עצמית והקניית משמעות לוקים בחסר ,ומכאן ישנו קושי בלמידה אשר
היה יכול לסייע לרכוש אופנים אדפטיביים יותר להתנהלותם בתוך קשרים בינאישיים.
דינמיקה מאתגרת זו ,מייצרת קושי בכינון הברית הטיפולית /שיקומית ומכאן גם בהתקדמות
משותפת אל עבר רכישת מיומנויות מיטיבות ,רמת תפקוד מספקת )תעסוקתית ,חברתית וכו'(
ואיכות חיים מקסימלית .זאת ועוד ,היא אחראית במידה רבה לסטיגמה בה מחזיקים עובדים
בתחום בריאות הנפש בנוגע ליכולתה )או למעשה ,אי יכולתה( של אותה אוכלוסייה להיתרם
מתהליכים טיפוליים ושיקומיים .אם כן ,לאחר שביססנו את העובדה כי מדובר באוכלוסייה
ייחודית אשר חלקה היחסי באוכלוסייה עולה והיא מתדפקת יותר ויותר על דלתותיה של
המערכת השיקומית ,נסיט את נקודת המבט אל השטח; נעסוק בתפיסות אודות טיפול ושיקום
באנשים המתמודדים עם הא"ג ,בשיטות העבודה המקובלות כיום ובאתגרים העולים מן השדה.

טיפול באנשים המתמודדים עם הא"ג
הא"ג נחשבה במשך שנים בקרב הקהילה המקצועית להפרעה שקשה מאוד לטפל בה ,הן
מבחינת תוצאות טיפוליות והן מבחינת חווייתו האישית של המטפל )Horvitz– Lenon et
 .(al., 2009מטופלים אלו זוכים לא פעם להגדרה של "מטופל מאתגר" ,ובספרות מתוארת
בעקביות העובדה שנותני שירותים בתחום בריאות הנפש נוטים להימנע מעבודה עימם
) .(Bodner, Cohen–Fridel, & Iulian, 2011הניסיון מלמד ,כי עבודה טיפולית עם אותם
אנשים עלולה להיות תובענית ומאתגרת; איש המקצוע חייב להיות מושקע ,דרוך ואקטיבי;
מודעותו ויכולתו לתקשר מול המטופל ברמות שונות היא קריטית ,ועליו להיות ה"אדם
היציב בחדר" על אף העליות והמורדות עימם מתמודד כסובייקט בקשר הטיפולי .הקשר
הסוער ,התנודות הנוגעות להערכת המטפל כמטפל ואדם ,הדאגה האינסופית לשלומם הפיזי
והנפשי ובעיקר תחושת האחריות העצומה שהם מצליחים לגייס ,יכולים להיות מתישים
ומעייפים .על כן ,פעמים רבות מטופלים אלו עוברים ממטפל למטפל ,דבר אשר רק מחזק
את תחושות חוסר האמון באחרים .מאפיין נוסף שניתן לראותו היטב בקרב צוותים טיפוליים,
הוא היווצרות של ספליט בין אנשי הצוות ביחסם למטופל; בעוד אחדים מתייחסים אליו
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בתיעוב ודחייה ,אחרים הופכים להיות סנגוריו המסורים.

עם זאת ,לצד הסטיגמה והחשש שעדיין קיימים אצל מטפלים רבים ,כיום ישנן יותר ויותר
עדויות לשיטות טיפול אפקטיביות המסייעות בידי מטופלים אלו להימנע מהתנהגות
מסכנת חיים ,לווסת את רגשותיהם ,מחשבותיהם והתנהגותם ולשפר את תפקודם ואיכות
חייהם )& Harned, Korslund, & Linehan, 2014; Horvitz– Lennon, 2009; Tyrer
.(Bateman, 2004

בין שיטות טיפול אלו ,בולטת ונפוצה כיום בעיקר התרפיה הדיאלקטית– התנהגותית
) .(Dialectical– Behavior Therapy, DBTהטיפול הדיאלקטי–התנהגותי כולל שימוש
גמיש בגישות טיפוליות שונות; הראשונה בהן ,היא הגישה הקוגניטיבית–התנהגותית
) ,(CBTשעיקרה קביעת מטרות התנהגותיות לפי הירארכיה ,עבודה על השגת המטרות
בדרך יעילה  -ע“י ניתוח סכמות חשיבה ,זיהוי הקשר בין חשיבה לרגשות ולהתנהגות ,ולימוד
דרכי התמודדות נוספות .גישה נוספת עלייה נשענת תרפיה זו ,היא הגישה הפסיכודינמית,
במיוחד פסיכולוגית ה"עצמי" והגישה האינטר– סובייקטיבית .עיקר גישה זאת בעבודת ה–
 DBTהיא הבנת גורמים התפתחותיים להתהוות סימפטומים ,שימוש בקשר הטיפולי להבנת
קשיים בקשרים בינאישיים ,התייחסות למטפל כאל "סובייקט" ולא "אובייקט" בלבד,
ועבודה על יצירת חוויה רגשית מתקנת דרך הקשר הטיפולי .זהו טיפול קצר מועד ,ממוקד
ומוכוון למטרות מעשיות .הטיפול ניתן בצורה הוליסטית– טיפול פרטני ,קבוצת מיומנויות
ומציע אף הדרכה הורית ) .(Linehan 1993בנוסף ,המתודה כוללת מערך אינטנסיבי של
הדרכות פרטניות וקבוצתיות עבור המטפלים בכדי להתמודד עם הקשיים והשחיקה הנובעים
מעבודה רציפה עם אותם המטופלים ) ,(Stanley & Brodsky, 2013ומצביעה על קשר
ישיר בין חווית המטפל וההתקדמות לעבר תוצאות טיפוליות רצויות )Allen & Fonagy,
 .(2006; Arntz & Van Genderen, 2009; Yeomans, 2004יש לציין כי בישראל ,שיטה
טיפולית זו מצומצמת ואינה נגישה מספיק לאוכלוסייה מבחינה כלכלית ומבחינת הפריסה
הגיאוגרפית .עם זאת חלה התעוררות מסוימת ויש לקוות שמגמה זו תמשך.

מתן שירותי שיקום לאנשים המתמודדים עם הא"ג

על אף שבעבר הטיפול הנהוג היה שילוב של טיפול תרופתי ופסיכותרפיה ,היום ברור היטב
כי אצל מתמודדים אלו קיימת פגיעה תפקודית אשר יכולה לחצות תחומי חיים רבים ,ועל
כן ישנו צורך מהותי בשירותי שיקום המוכוונים לסייע בנושא מהותי זה )& Hennessey
 .(McRaynolds, 2001; SAMHSA, 2011יתרה מכך ,מפאת מאפייניה של ההפרעה אשר
מצריכים קשר עם מספר נותני שירותים בתחומי הטיפול והשיקום )פסיכיאטר ,פסיכותרפיסט,
איש שיקום ,מומחה להתמכרויות וכדומה( ,מודגש לא מעט בספרות תפקידו המשמעותי של
מתאם הטיפול ,כדמות קבועה המלווה את האדם לאורך זמן ומתווכת בינו ובין הסביבה
בכלל ונותני שירותים בפרט למען קידום המטרות האישיות ).(Garske & Green, 1999
כמו כן ,כבר צוין בספרות כי אופי תיאום הטיפול צריך להיות שונה מתיאום טיפול קלאסי
הניתן למתמודדים עם מחלות נפש ממושכות ,לדוגמה סביב התערבות במצבי משבר )Nehls
.(& Diamond, 1993
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עבודה עם משתקמים המגלים דפוסים של הא"ג במסגרות השיקום בקהילה ,טומנת בחובה
כמה אתגרים ממספר טעמים; ראשית ,שירותי השיקום אינם שירותים טיפוליים במהותם,
והם מכוונים לסיוע בהצבת מטרות בתחומי החיים השונים והתקדמות לעברן למען שיפור
תפקודים והעלאת איכות החיים .עובדי השיקום– אנשי המקצוע ובוודאי העובדים שאינם
מקצועיים ,חסרים את הכלים אך בעיקר את המנדט לבצע תהליך טיפולי .עם משתקמים
המפגינים קשיים ביחסים בינאישיים ,ובוודאי התנהגויות המסכנות את חייהם– ישנו קושי
אמתי לעבוד על מטרות ותפקודים ללא שימוש במסגרת התייחסות טיפולית .גם אם היה ניתן
להציע לכל משתקם שכזה טיפול לצד התהליך השיקומי )מה שמאוד רחוק מהמציאות כיוון
שאין הרבה הזדמנויות ואפשרויות שכאלו( ,עדיין יצירת הקשר והחזקתו דורשת השקעה
מאסיבית ומאתגרת.
שנית ,אופיים המיוחד של היחסים השיקומיים הנרקמים בין משתקם ועובד השיקום מציב אתגר
כפול בעבודה עם אנשים אלו .פינארט ) ,(2002מצאה  8מאפיינים מרכזיים של יחסים שיקומיים
מקדמי החלמה.1 :שילוב בין עיסוק במציאות האדם )ה"עשייה"( לבין עיסוק בפנימיות האדם
)"הנפש"(  .2גבולות לא שגרתיים  .3חשיפה;  .4שותפות  .5תקשורת טבעית  .6קרבה ייחודית
 .7מעורבות רגשית ו–  .8תקווה .הליווי השיקומי ,ניתן בסביבה הטבעית של האדם– בביתו,
במקום עבודתו ,בחוג או במועדון החברתי בו מבקר וכד' .כך ,שמאפייניהם המיוחדים של
משתקמים אלו בשילוב עם היחסים ההדדיים יותר ,הפתוחים יותר והאינטנסיביים יותר )הן
מבחינת תכנים והן מבחינת הסטינג( עם עובדי השיקום ,מטיל על האחרונים אחריות רבה
בניסיונם להתנהל בתוך שטח אפור משמעותי עוד יותר מבדרך כלל.
אתגר נוסף ,הוא העובדה שעובדי השיקום נדרשים לפעול בזירת המציאות ובכך לעיתים
מחויבים בצורה כזו או אחרת ליצור קונפליקט או עימות בקשר .לדוגמא ,זכורה לי מתואמת
טיפול של מודרכת שליוויתי בעבר ,אשר התמודדה עם הא"ג ונהגה לפגוע בעצמה .מבחינה
דינמית ,ברור היה כי עבורה ,פגיעה עצמית הינה דרך לבטא את קולה ,את המאבק שלה ,את
הבעלות שלה על החלטה אם לחיות או למות .מנגד ,מתאמת הטיפול שלה ,המודרכת שלי,
הביעה כמה דאגות קונקרטיות; ראשית ,היא לא רצתה להיכנס עם המטופלת לעימותים
סביב פנייה לפסיכיאטר מחוזי למען בדיקה בכפייה .היא חששה שאם המלווה שלה תמשיך
לפגוע בעצמה ,והיא תדווח לצוות סל שיקום המחוזי ,תאבד את הליווי של שירות הדיור
ותחזור לבית הוריה ממנו יצאה בעור שיניה .מצד אחד היה ברור שצריך לאפשר לה בתהליך
הדרגתי למצוא התנהגות פחות פוגענית כאמצעי ביטוי ומשאלה .מצד שני ,העבודה בשדה
השיקום נמדדת בזמנים ,בהליכה לעבר והגעה למטרות ומחויבת להיעשות עפ"י סטנדרטים
מסוימים ,ובכך לא אפשרה לתת לתהליך את אורך הנשימה הדרוש לו.

התערבויות שיקומיות ייחודיות לאנשים המתמודדים עם הא"ג בעולם
בשנת  ,2004הושקו באסקסס שבאנגליה כ– 11פרויקטים במסגרת פיילוט הכלה קהילתית של
אנשים המתמודדים עם הפרעות אישיות ) .(Department of health, 2003ההתערבויות
והשירותים שנבנו התבססו על דבריהם של צרכני בריאות הנפש המתמודדים עם הפרעות
מסוג זה ונותני השירות שלהם ) .(Castilo, Ramon & Morant, 2013אחד הפרויקטים,
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 ,The Havenהוא בית ששם לו למטרה להיות קהילה טיפולית תומכת ומקדמת החלמה,
המציעה מספר שירותים  -טיפול פרטני וקבוצתי שבועי ,קו חם טלפוני ו– 24 SMSשעות
ביממה  7ימים בשבוע ,בית בטוח כמענה במצבי משבר אליו ניתן להגיע ללא תיאום מראש
לפרק זמן של לילה עד שלושה שבועות .בהמשך ,נפתחו במקום יחידות נוספות– הדרכה
הורית ,ליווי בהשכלה ,ליווי תעסוקתי ושירותים נוספים על הרצף– דיור ,פנאי וכדומה
) .(Castilo, 2013דיירי המקום התמודדו עם הפרעות אישיות שונות כשהמרכזית ביניהן
היא הא"ג.

כל השירותים פעלו תחת אותו ה"גג" ,ברוח העיקרון האומר כי התקדמות אינה מתוגמלת
בהפסקת השירות ,אלא במתן הבחירה להמשיך ולקבלו .באופן מפתיע ,לא נוצר מצב
שמקבלי שירותים פיתחו תלות ובחרו להישאר במצב של קיבעון או תלות ,אלא דווקא
השתלבו בקהילה ואט אט נפרדו מהשירותים .עובדה שחשוב לציין ,היא שמבחינת מדדי
תוצאה של השירות– נרשם שיפור משמעותי באיכות החיים של צרכנייה והפחתת השימוש
בשירותים רפואה דחופה אשר כלל ירידה של  (!!!) 85%בקבלות לבתי חולים פסיכיאטריים
).(Castilo, 2013

מודל מעניין נוסף אשר נועד ספציפית לאנשים המתמודדים עם הא"ג ,הושק בשנת 1994
במסגרת יחידה לטיפול קהילתי אינטנסיבי )–Assertive Community Treatment
 (ACTבארצות– הברית .במסגרתו ,קיבלו הצרכנים מרכיבים של  DBTשהוטמעו בתוך
הליווי השיקומי ) .(Horovitz– Lennon et al., 2009שני המרכיבים העיקריים שהוכנסו
היו :קבוצות ללימוד מיומנויות וחוזה עבודה בין המשתקם ואיש השיקום שמטרתו צמצום
הפגיעה העצמית והסיכון לאובדנות.

בבחינת מדדי התוצאה של מודל זה ,ניכר כי איכות החיים של מקבלי השירותים עלתה וכי
העומס הכלכלי על מערכת הבריאות ירד .כמו כן ,מדד שהתגלה באופן משמעותי וברור היה
ירידה בשחיקה של צוותי ה– ,ACTשעשויה להיות קשורה להדרכות הפרטניות והקבוצתיות
האינטנסיביות שקיבלו.

דילמות עכשוויות מן השדה בשירות הדיור המוגן השיקומי בארץ

בארץ,כאמור ,לא קיימת התערבות שיקומית ייחודית במסגרת סל שיקום המיועדת להתמודד
עם הצרכים המגוונים של אוכלוסיית המתמודדים עם הא"ג .מכיוון שישנו גם מחסור
במתאמי טיפול כפי שכבר ציין מבקר המדינה ) ,(2007פעמים רבות ניתן לאותם צרכנים
שירות של דיור מוגן המכיל קשר עם מתאם טיפול לצד הדרכה שיקומית .בחלק זה אבקש
להביא מעט דוגמאות קונקרטיות מתהליכי הליווי של אוכלוסייה זו במסגרת שירות הדיור
המוגן השיקומי.

תחזוקת הקשר השיקומי

אנשים המתמודדים עם הא"ג ,מפגינים לא אחת התנהגות קונפליקטואלית בתוך קשר; הם
מפגינים רצון בתלות ובעצמאות בעת ובעונה אחת המתחלפים במהירות ומלווים ברגשות
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חזקים .רבים מהם אימצו לעצמם מנגנוני הגנה מאסיביים ונוקשים בכדי לשרוד; אלו ,יכולים
לעורר באדם שנמצא מולם בקשר )ובמקרה זה– במתאם הטיפול( תחושה קשה בכל האדרה
והפחתה שמבצעים כלפיו ,או בתחושות הקשות שעולות דרך מנגנון ההזדהות ההשלכתית
אשר מופעל ביתר שאת וגורם לאיש השיקום להתנהג ,להרגיש ולחשוב באופן שאינו מאפיין
אותו .למשל ,מתאם הטיפול יכול למצוא עצמו ביקורתי ,וכחן וחסר סבלנות ,דבר שמקשה
על הקשר השיקומי ועל ההתקדמות בליווי תכנית השיקום.
חשוב לציין ,כי מתאמי טיפול בדיור המוגן עובדים בעומס שנוצר מיחס מאתגר בין ה– case
 loadובין נפח העבודה ,ודאי כשמלווים משתקמים המאובחנים עם הא"ג אשר דורשים
תשומת לב אינטנסיבית .אציין שתי דוגמאות אשר עלולות ליצור קונפליקט עבור מתאם
הטיפול הנוגע לזמן העומד לרשותו .כאשר מתואם טיפול מבטל פגישה כיוון שחש כעס
כלפי מתאם הטיפול )דבר שקורה באופן שכיח עם מתואמי טיפול המתמודדים עם הא"ג(,
הדבר יכול לפגוע בנקל ביחסים ולחבל בהתקדמות התהליך השיקומי אם מתאם הטיפול לא
מצליח להציע מפגש חלופי באותו השבוע.
כמו כן ,פעמים רבות אנשים המתמודדים עם הא"ג אינם מעוניינים בקשר עם מדריך שיקום.
הדבר יכול לנבוע מכמה סיבות ,ביניהן; התפיסה של מדריך כתומך בתפקודים יומיומיים
דוגמת בישול ,ניקיון וכדומה אשר לעיתים אינה רלבנטיים כיוון שדווקא בחלקים אלו פעמים
רבות ישנה רמה תפקודית גבוהה; הסטיגמה העצמית שמקשה על אותם מתמודדים לראות
את עצמם מלווים ע"י עובד סמך .מתאם טיפול אפשר לתפוס בנקל כמטפל ולכך יש כבר
יותר סובלנות; ולבסוף ,העובדה שמדריכי שיקום הם לרוב ) אך לא תמיד( בעלי פחות ידע
המאפשר הבנה של הדינמיקה של ההפרעה ,של הקשר ושל תחזוקתו וניהולו בצורה נכונה.
עבודה רבה מצד מתאם הטיפול בצוות משולש )מקבל שירות– מדריך– מתאם( מושקעת
בפגישות הכלה וונטילציה למדריך ושיחות פשרה ותיווך בין המדריך למתמודד.
לעיתים ,מתאם הטיפול מגביר את אינטנסיביות המפגשים עם מתמודד אשר בוחר להפסיק
או לא לעבוד בכלל עם מדריך .זהו פתרון בעייתי שכן מתאמי טיפול כיום לרוב מתוגמלים
"בקבלנות" ,הווה אומר שמשכורתם נמדדת לפי מספר האנשים שמלווים ולא לפי שעות
הליווי בפועל .מניסיוני ,עובדים מקדישים הרבה זמן פנוי ו"שעות התנדבות" בכדי לתת
שירות מסור לאוכלוסייה מאתגרת זו .כמו כן ,חשוב לציין כי הניסיון מלמד כי בשירותים
בהם יש מספר אנשי מקצוע ישנו אחד או שניים אליהם מתנקזות כל ההפניות של הפרעות
האישיות ויש לתת על כך את הדעת.

התנהלות של "כיבוי שריפות"
כפי שראינו ,אחד המאפיינים המרכזים בהתנהלותם הרגשית ,הקוגניטיבית וההתנהגותית של
אלו המתמודדים עם הא"ג היא אימפולסיביות .אותה אימפולסיביות ,גורמת לאמירה "הדבר
הכי יציב אצל מתמודד גבולי הוא חוסר היציבות" להיות מדויקת עד כאב .כמו כן ,אותה
אימפולסיביות מעמידה אנשים אלו ואת עובדי השיקום המלווים אותם בפני שוקת שבורה,
וצורך להתמודד עם תוצאות עגומות לאחר שפעלו באופן נמהר והרסני .בין אם מדובר בפגיעה
569

עצמית ,בזבוז כספים ,ניתוק יחסים קרובים וכו' ,עבודה עם מטופלים בעלי הא"ג רחוקה
מלהיות משעממת; הדרמות הן חלק משמעותי מהתהליך ,ולעיתים נראה כי הן התהליך עצמו.

בעבודה שיקומית ,אנו משתדלים לעודד וללמד את מקבלי השירות לבחור מטרה משמעותית
ולשרטט יעדים להשגתה ,להשיגה ,ולשמור על התוצאות ) .(Choose– Get– Keepזאת,
דרך עבודה על תכנית שיקום ,אשר מצריכה ממקבל השירות יכולת מסוימת לנהל תהליך
רציף .ברם ,כאשר עומד לרשות מתאם הטיפול מפגש שבועי אחד של כשעה עם מקבל שירות,
וישנו צורך לבצע התערבות במשבר טרי )דחוף וחשוב( או לעבוד על מטרה משמעותית
שהוצבה )חשוב אך פחות דחוף( ,ישנה התנגשות של צורך עם מתודת העבודה השיקומית.
וכאשר הדבר קורה בכל מפגש ,או בכל מפגש שני ,או יתרה מכך– בכל מפגש ובארבע שיחות
טלפון בשבוע עליהן לא מתוגמל העובד– נוצרת בעיה משמעותית.

שימוש בחומרים כ–  Self Treatmentוהתנהגויות אובדניות

כפי שראינו בסקירת הספרות ,שכיחותן של שתי תופעות אלו בקרב המתמודדים עם הא"ג
היא גבוהה .לצד זאת ,מעורבותן של מערכות הטיפול אשר אמונות על תחומים אלו מבחינה
מקצועית ,חסרה .כיצד מתאם טיפול בדיור צריך לנהוג אם הוא מקבל  3שיחות טלפון ביום
לגבי רצון לבצע פגיעה עצמית וצורך בהרגעה ושיחה? כיצד עליו להתמודד ללא תמיכה
והדרכה נכונה עם תחושת האחריות הכבדה מנשוא והחשש המוצדק לחיי האדם שמלווה?
כיצד עליו להציג בפני רכז השיקום את עובדת השימוש בסמים /אלכוהול של המשתקם
אשר באופן "יבש" יגרמו להפסקת שירותים?

זוהי רק הצצה חטופה לאתגרים ולמורכבות עימם מתמודדים עובדי שיקום בכלל ומתאמי
טיפול בדיור המוגן בפרט בעבודתם עם מתמודדים בעלי הא"ג .כעת נבחן כיצד ניתן להפיק
ידע מאותו ניסיון מצטבר ולפעול למען עתיד טוב יותר עבור מקבלי שירות אלו וספקיו.

למידה מהצלחות והרלוונטיות שלה לעתיד

המגע עם אוכלוסייה המתמודדת עם מגוון רחב של קשיים  -עוני ,טראומות ,אלימות,
הזנחה ,מחלות ,נכויות ובידוד חברתי  -עלולה להביא את המטפלים לתחושות מדכדכות של
תקיעות וחוסר אונים .לאוכלוסיית המתמודדים עם הא"ג יש לרוב זיכרונות וניסיון מצטבר
של ייאוש ,דחיות וכישלונות העשויים להקרין אל המנסים לעזור להם ולרפות את ידיהם.
כדי להטען בכוחות שיאפשרו לטפל באוכלוסייה זו כדאי להתחבר למקומות של אופטימיות
והנעה.

על כך בדיוק ,מדברת גישת הלמידה מהצלחות שפותחה ע"י רוזנפלד ) ,(1997אשר מתמקדת
בחשיפת הידע מן המעשה והפעם לא מתוך חקירת הכישלונות ,אלא דווקא מתוך הסתכלות
על ההצלחות ,קטנות ככל שיהיו .נשאלת השאלה– מהי הצלחה? ההגדרה המילונית מדברת
על "השגת תוצאה טובה מאד ,אושר ,מזל טוב" )אבן– שושן .(2004 ,רוזנפלד ) ,(2002מגדיר
הצלחה כ"השגת תוצאות רצויות בתוך מצבים שבהם אנשי מקצוע מתקשים למצוא פתרונות
הולמים" .הגדרה נוספת מתחום העבודה הסוציאלית מדברת על הצלחה כעבודה שנעשתה
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באופן מיטבי ,תוך שיפור ה–  Well beingשל הלקוח בסיטואציה או בנסיבות בהן נראה היה
כי יהיה קשה לעשות זאת .יש לייצר הצלחות קטנות וללמוד מהן לייצר הצלחות נוספות אשר
ישמשו כמנוף לשינוי ,כך שהצלחות העבר יהפכו להצלחות העתיד.
למידה מהצלחות מבוססת על שתי גישות עיקריות  -גישת הכוחות והגישה הנרטיבית.
ביסודה של גישת הכוחות עומד הרעיון להתמקד בכוחות וביכולות של המטופל במקום
בפתולוגיה ובחולי )כהן ובוכבינדר .(2005 ,הנחת היסוד העומדת בבסיס השיטה גורסת
שלכל אדם יש כוחות שבאמצעותם הוא יודע לעבוד .כוחות אלה הם שאפשרו לו לשרוד,
להתמודד ולהגיע עד הלום .הוא הפעיל את כוחותיו בעבר והוא גם יפעיל אותם בהווה .יתכן
שאין הוא ממצה את כוחותיו או איננו משתמש בהם ביעילות .לעיתים אף קשה לראות כיצד
יעמדו לו כוחותיו אל מול האתגרים והלחצים ,אך השורה התחתונה היא ,כמו שנהוג לומר,
"זה מה יש ועם זה ננצח" .הגישה מסבירה כי ככל שנמקד את מאמצינו בחלקים הבריאים
ונסייע להם לגדול ולשגשג ,כך נצליח לגבור על החלקים האחרים ,החלשים יותר ולהביא
להתערבות יעילה יותר.
הגישה הנרטיבית יוצאת מתוך ההנחה שלא קיימת אמת אובייקטיבית אחת ,אלא הרבה
אמיתות שונות בהתאם למערכת הרגשות ,האמונות והמחשבות של כל אחד ואחת מאתנו.
מערכת זו נגזרת ממשתנים רבים כגון אישיות ,משפחה ,תרבות ,דת ,אמונה וניסיון חיים .כך,
שאירוע דומה יכול להחוות ולהשפיע על אנשים שונים באופנים שונים ,והפרשנות שהם יתנו
לאירוע ,היא שתקבע את השפעתו עליהם )ווייט ואפסטון .(1999 ,בהתאם לגישה הנרטיבית
בני האדם מארגנים ומסבירים לעצמם משחר ההיסטוריה את העולם כפי שהם מבינים אותו
באמצעות סיפורים .הסיפורים נותנים משמעות להתרחשויות ,מגדירים תפקידים ,בונים
ומעצבים ידע ,זיכרון ולמידה .דרך הסיפורים הם מתחברים לעבר ,מבינים את ההווה
ומנסים לנבא את העתיד .לא אחת אותו סיפור נשמע כשני סיפורים שונים בתכלית ,כשהוא
מסופר משתי נקודות מבט שונות .השוני נעוץ ,כאמור ,בנקודת מבטו של האדם ובפרשנותו
האישית .כך ,שמה שיקבע אם פעילות ,תהליך או תוצאה מסוימת היא הצלחה או כישלון
תלוי למעשה בפרשנות האישית שלנו .ברוח הדברים האלה הרי שאם "המפסיד" לא מפסיד
את השיעור ,הרי שניתן לראות הצלחה גם בהפסד )ממן.(2012 ,
מכאן ,שעל אף שעד כה המציאות בנוגע למתן שירותי השיקום לאוכלוסיית המתמודדים עם
הא"ג הצביעה על כשלים ובעיות ,ניתן לחשוב על הצד השני של המטבע בו וודאי ישנן גם
הצלחות מהן ניתן ללמוד .כפי שצוין בספרות ,העבודה עם משתקמים בעלי הא"ג מחייבת
הרבה יצירתיות מצד עובדי השיקום ) ,(Nehls & Diamond, 1993כך שוודאי פותחו
כמה אסטרטגיות מצליחות שניתן לשחזרן .בחלק הבא והמסכם ,נראה כיצד ניתן להשתמש
בלמידה מהצלחות ובפילוסופיה עליה נשענת בכדי לבצע מחקר בנושא.

סיכום והצעה למחקר בנושא
במאמר זה נפרשו מאפייניה הקליניים וההתנהגותיים של אוכלוסיית המתמודדים עם הא"ג.
כמו כן ,מהספרות שהוצגה על כך שטיפול בהפרעה זו דורש מענה משולב של טיפול תרופתי,
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פסיכותרפיה פרטנית ואף קבוצתית עפ"י חלק משיטות הטיפול ,וליווי שיקומי דוגמת תיאום
טיפול ,תמיכה תעסוקתית ועוד ) .(Livesley, 2001זאת ,לצד טיפול ממוקד בהתמכרות,
בהפרעות אכילה ובשאר הפרעות אשר נמצאות בשכיחות גבוהה בקרב מטופלים אלו.
מחקרים שונים מראים כי במתן תמיכות שכאלו ,מטופלים יכולים בהחלט להגיע להחלמה
קלינית דרך הפחתת הסימפטומים )  ,(Tyrer & Bateman, 2004להתקדם אל עבר החלמה
אישית בעזרת קידום מטרות חיים משמעותיות ושיפור באיכות החיים )Horvitz– Lennon,
 ,(2009ואף להגביר את שילובם הקהילתי ) .(Castillo, 2013כמו כן ,עסקנו באתגרים
הייחודיים עימם מתמודדים אנשי מקצוע בבריאות הנפש בהתמודדות עם אוכלוסייה זו
וראינו כי גם הם נזקקים לתמיכות ייחודיות.

תמונת המצב מהשדה בישראל כיום ,משרטטת פער עצום בין אותו רצוי ,והמצוי .על אף
שבשנים האחרונות ישנה יותר ויותר התייחסות לצרכיהן הייחודיים של אוכלוסיות שונות
במסגרת "סל שיקום" )נפגעות תקיפה מינית ,מכורים לשעבר וכד'( ,ולצד עליה הולכת וגוברת
של אלו המתמודדים עם הפרעות אישיות בקרב צרכני שירותי סל שיקום בעשור האחרון,
לא ניתן מענה מסודר לאוכלוסייה זו .כפי שראינו על קצה המזלג ,האופן בו ניתנים שירותי
השיקום מתנגשים לא אחת עם צרכיה המגוונים והדינמיים של אוכלוסייה זו ובנוסף ,לא קיימות
הכשרות או הדרכות ייחודיות לצוותים השיקומיים אשר מלווים באופן יומיומי ומתמודדים
עם דילמות אישיות ומערכתיות תכופות .בספרות מצוין באופן עקבי כי בעלי מקצוע בתחום
בריאות הנפש אשר עובדים לאורך זמן עם מטופלים בעלי הא"ג חווים רמות שחיקה גבוהות
) ,(Horovitz– Lennon et al., 2009; Linehan et al., 2000וזוהי עוד סיבה מדוע יש
לשקול בכובד ראש פיתוח מענים שישרתו גם את נותני השירות ולא רק את מקבליו.

ייטב אם תבנה מתודת עבודה המתבססת על מאפיינים משותפים ייחודיים ובולטים של
אוכלוסייה זו במתן התמיכות על פני פעולה באופן הנשען על הרגלים ומתודות שמרניות.
בין הכיוונים שניתן להציע– שירות שיקומי המשלב שיטות עבודה של תרפיית ה–,DBT
התאמת התערבויות מבוססות ראיות קיימות לצרכי אוכלוסיית המתמודדים עם הא"ג )סנגור
עצמי ,ניהול מחלה והחלמה ,הפחתת סטיגמה עצמית ,אימון לפיתוח כישורים חברתיים
ועוד( .בנוסף ,יש לשקול בכובד ראש פיתוח תכניות פסיכו– חינוכיות לצוותי השיקום בפרט
ובריאות הנפש בכלל ,שכן התערבויות שכאלו יכולות להפחית את הסטיגמה של העובדים
ולצמצם את האפליה הקיימת אל מול אוכלוסיית המתמודדים עם הא"ג )Lamph et al.,
.(2014

לו היה מחקר שיטתי המתעד את האתגרים השונים בעבודה שיקומית עם מתמודדים אלו,
לצד תיעוד ההצלחות ,ניתן היה להציע ולפתח שיטות התערבות מקדמות החלמה התפורות
למידותיה של אוכלוסיית מקבלי השירות ולפתח מערך למידה ,הדרכה ותמיכה עבור ספקיו.
מחקר שכזה יכול לבדוק את הדברים מנקודת מבטם של נותני השירותים– מנהלים ,עובדים
מקצועיים ועובדי סמך וגם מנקודת מבטם של מקבלי השירותים הנמנים על אוכלוסיית
המתמודדים עם הא"ג .כותבת מאמר זה ,מבצעת בעבודת התזה שלה מחקר איכותני הבוחן
את הדברים מנקודת מבטם של מתאמי טיפול בדיור המוגן השיקומי .כך או כך ,חשוב
שעיסוק בנושא זה יתרחב מעבר לשיח בשדה גם לשיח האקדמי והמחקרי.
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לסיכום ,נראה כי האלטרנטיבה שמספקות כיום מערכות השיקום והטיפול לאוכלוסייה זו
לוקות בחסר רציני .לעניות דעתי ,זוהי מחויבותם של קובעי מדיניות לשנות מצב זה בהקדם,
וודאי שמספרם היחסי של אנשים המתמודדים עם הפרעות אישיות עולה בקרב צרכני בריאות
הנפש בארץ ובעולם .השאלה הנשאלת היא ,מדוע על המערכת השיקומית לממן ולהוציא
לפועל התערבויות שכאלו? האם זוהי אינה אחריותה ומחויבותה של המערכת הטיפולית?
אני מבקשת לחזור לדבריו של שרשבסקי ) ,(2006ולהציע תפיסה אחרת ,מאחדת ,המכוונות
לעבר שיתופי פעולה מקצועיים ותקציביים של מערכות הרווחה והבריאות .שיתופי פעולה
שכאלו ,ידגימו תפיסה הוליסטית של צרכני בריאות הנפש הספציפיים בהם עוסק מאמר
זה ובין השאר יתרמו גם לחיזוק הרצף השיקומי– טיפולי בתחום בריאות הנפש בישראל.
לציין ,כי יש כאן ערך מוסף מבחינה כלכלית במידה ומסתכלים על תקציב המדינה ככלל
)תקציב הבריאות– עומס על שירותי הרפואה ותקציב השיקום ,לצד תקציב מערכות הרווחה
והטיפול( .ייתכן וכי כניסתה של הרפורמה הביטוחית בחודש יולי  2015תוכל לייצר את
המציאות הנדרשת לשינוי שכזה אשר יאפשר לאותה אוכלוסייה ייחודית מענה הולם ויעיל
בדרכה המאתגרת להחלמה.
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מחשבות ותובנות מהמכינה לאמנויות
'הגראז
דלית שרון
"מי שיש לו איזה "למה" שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט כל "איכ
ניטשה
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 לוחץ ותומך ולאט לאט כמו, תומך ולוחץ,עוטף ואוסף את החומר בחיבוק בשתי כפות ידיו
.נס נוצרת צורה
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 לבושה בחורף, ק״ג40  יפהפייה חיוורת במשקל,כשהגיעה איילת למכינה לאמנויות הגראז׳
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 ונקבעה פגישה עם כל האנשים,עוד באותו היום הגיעה מבית החולים ללימודים במכינה
 ובה סוכם שכולנו עוטפים אותה, מטפלת וצוות הגראז׳, אימא, אבא:המשפיעים שסביבה
, אבל היא זו שמובילה את המהלך,בהתאם לצורך וחופשיים להתקשר זה לזה בכל שעה ומצב
. כמו ידי הקדר, מאחוריה וסביבה,ואנחנו איתה ולצידה
 קיבלה עליה, כמי שמובילה את המהלך,הפעם היא כבר נכנסה לסטודיו לשיעורי ציור
 הכינה, הגיעה בזמן, שיתפה כיוונה ונתנה לנו כלים לעזור לה בדרך; היא התמידה,אחריות
.שיעורים והתחילה לעלות במשקל
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Widiger, T. A., & Weissman, M. M. (1991). Epidemiology of borderline personality disorder.
Hospital– Community Psychiatry, 42, 1015–1021.

, אבל היא שיתפה, מדי פעם נפלו תובנות קשות וזיכרונות מטלטלים,זה לא היה מסע קל
 יצאה מאזור הנוחות, עמדה באתגרים ובדרישות הלימודים. כאבה והמשיכה ללמוד,בכתה
.ופיתחה את שפתה האמנותית
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פרויקט הגמר של איילת בתערוכת הסיום תיאר את החלל הפעור ואת חוסר האונים שיצרה
בקרב אוהביה במהלך השנים מגיל  15עד  ,20שנים שבהן הסתגרה בחדרה ,לא תקשרה ולא
אכלה .ניתן היה לראות בפרויקט האישי שיצרה שהיא רואה את העולם בפרספקטיבה שונה
רחבה הרבה יותר.

מתוך עבודת וידאו של איילת טל:
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מכאן המשיכה לשנת שירות בעבודה מאתגרת עם ילדי פליטים בבית ספר ,ומשם  -למכינה
ללימודי עבודה סוציאלית באוניברסיטת "בר–אילן" .היא יכולה להתקבל לכל אקדמיה
לאמנויות שתבחר ,אבל בחרה לפתח כוחות אחרים.
כמובן ,הקשר שלה עם הגראז׳ ממשיך ,הגראז׳ הוא בית עבורה וגם עבור מרבית בוגרי
הלימודים בו .איילת אינה היחידה שעברה שינוי כה ממשי ,היא דוגמה אחת מרבים של
תלמידים שהגיעו לגראז׳ ,קיבלו עליהם אחריות והניפו מהלך של שינוי .הם מכַ וונים את
עצמם לחיים עצמאיים ,והגראז׳ ממשיך ללוותם על מנת שיצליחו להשתלב במקומות
העבודה המתאימים להם ולפתח את הקריירה שהולמת את כישוריהם.
התפיסה שכישרון אמנותי נפוץ מאוד בקרב אנשים בעלי רגישות יתר ,ובכללו עם הפרעות
פסיכיאטריות ,נפוצה בציבור .הרבה רומנטיקה רקומה סביב האמן המיוסר ,הקהל אוהב
לאהוב את האמן הסובל ,הסוער ,המלנכולי .סערות הנפש של וואן גוֹך ידועות לכול,
הדיכאון של וירג'יניה וולף שזור כחוט השני לאורך כל ספריה ,הזמרת המחוננת ִשינַ ייד
אוֹקוֹנוֹר אובחנה כסובלת מהפרעה בי–פולארית )דו–קוטבּית( ,וכן גם השחקן המופלא רוּבּין
וויליאמס שבסופו של דבר שם קץ לחייו ,וכן עוד אמנים רבים מוכשרים ומוערכים ,ידועים
יותר וידועים פחות ,הסובלים מקשיים רגשיים.
הרבה רומנטיקה רקומה סביב האמן המיוסר ,הקהל אוהב לאהוב את האמן הסובל ,המלנכולי,
הסוער ואכן ,מרחוק זה נראה קסום ואולי אף מעורר השראה והערצה .אך מקרוב התמונה
אינה כה פשוטה כלל.
אצל מרבית האמנים ,המתמודדים עם הפרעות נפשיות ,ההתמודדות הרגשית תופסת כמעט
את כל מרחב קיומם ,הם מודרים מהחברה ,וחיים חיי בדידות ,עוני ושקיעה מתמדת .רק
יחידי סגולה ובני מזל מצליחים לנצח את הקשיים ,ולחיות חיים של מימוש עצמי אישי,
אמנותי ומקצועי.
הבוּרוּת והפחדים הקמאיים ממחלות נפש שבהם נגועה החברה ,הסטיגמה הקשה ,והקשיים
האובייקטיביים של האנשים עצמם )חרדות ,השפעת התרופות ,השנאה העצמית ,ואובדן
הביטחון העצמי( מדירים את המתמודדים עם קשיים נפשיים מהחברה ומהאפשרות לעבוד
עבודה משמעותית ומאתגרת ולתפקד בצורה בריאה ובונה.
זהו אומנם מצב קיים ,אך הוא חייב להשתנות! הרצון לשנות הוא שהוביל אותי להקמת
הגראז'.
ב– 2013יצאתי לדרך עם קבוצת חברים ואמנים ,שחלקם יוצרים המתמודדים עם קשיים
נפשיים ,ואתנו אנשי שיקום ומנהלים מהביטוח הלאומי וממשרד הבריאות .יחד התחלנו
לרקום ולפתח את הרעיון של המכינה לאמנויות הגראז׳ .כאמנית וכמרצה לאמנות באקדמיות
היה לי ברור שהמקום צריך להיות מבוסס על הוראת האמנות ,העיצוב והמוזיקה ,שכל
הצוות צריך להיות מורכב מאמנים יוצרים ופעילים ,ושהדרישות מהתלמידים יהיו בתחום
הלימודים כמו כל בית ספר לאמנות או למוסיקה.
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מספקת לתלמידים בעלי כישרון אמנותי ורצון להתפתח בתחום בסיס
המכינה שהקמנו ַ
מקצועי ברמה גבוהה ,ואפיק יציאה לדרך חדשה  -אפיק המתבסס על רכישת מקצוע ועל
תחום התמחות בעל ערך אישי וחברתי ,ומשם קצרה הדרך גם לפיתוח קריירה בתחום
התמחותם .הלימודים וההתנהלות בגראז׳ כמו גם צוות המורים דומים לקדר המחבק והעוטף
שלחיצותיו מאפשרות לסטודנטים לארגן את הכאוס לכלי מעוצב ומיוחד בעל יכולת קיבול
והכלה .כך מתאפשר להם לבחון את מקומם ,את הגבולות של עצמם ולצקת לעצמם את
זהותם מחדש .הצוות מורכב כמעט אך ורק מאמנים יוצרים בתחומם ,ולא מאנשי טיפול,
מתוך האמונה שיחסי מורה–תלמיד ,המבוססים על מילוי משימות ומטלות מאתגרות ועל
שיח אמנותי רב–רבדים מייצרים דיאלוג בגובה העיניים ,המאפשר לתלמיד לקבל אחריות על
חייו ועל עתידו ממקום של פיתוח מודעות עצמית ועבודה מאתגרת ,תוך רכישת מיומנויות
מקצועיות ,שישמשו אותו בעתידו המקצועי .בניגוד לנטייה שמוותרת ומורידה את רמת
הציפיות והדרישות של האדם עם ההפרעות הנפשיות ,הגראז׳ מקדם את הגישה שדווקא
דרישות מקצועיות ואינטלקטואליות גבוהות ,הן שיכולות לאפשר לאדם לגלות מחדש את
כוחותיו .זה נכון לגבי כל תחומי הלימודים ויותר מכך בתחום האמנות .בשל האופי האישי
המיוחד של האמנויות ,ניתנת לתלמיד ההזדמנות להרחיב את גבולות יכולותיו ,להכיר את
עצמו טוב יותר ,וכך לצאת מהתבניות שכבלו אותו ולמצוא מחדש משמעות לחייו.

אומנם המקצועות הנלמדים בתוכנית הלימודים הם אמנותיים במובהק ,אך באופן טבעי
שזורים בהם כלי שיקום מעצבי אישיות ובוני ביטחון .בזכותם הופך שיעור ״הביקורת
כמקפצה״ לשיעור הנותן כלים להתמודד עם ביקורת ,ובד–בבד הוא מלמד איך לפתח יכולת
הקשבה ויכולת לנתח עבודות ולבוא בדברים עם אנשים בשיח ביקורתי .שיעור כמו ״תלמיד
מרצה״ מחזק את היכולות האינטלקטואליות ואת יכולת הקריאה וההבנה של טקסטים,
אך בו–בזמן הוא גם מחזק ביטחון עצמי ויכולת להישיר מבט ולעמוד ולדבר מול קהל גם
במצבי לחץ .המוזיקאים שלומדים בגראז׳ עומדים בפני אתגרים מעצבים כמו עבודה בצוות
ואחריות הדדית .הדבר מגיע לשיא בהופעה לפני קהל ובהתנסות בתחומי יצירה ולימוד
בהכרח תחומי החוזקה שלהם.
ֵ
שאינם

בגראז׳ מתרחש תהליך של הגדרה מחודשת של הזהות העצמית ,והוא מתחיל כבר בבחינות
הכניסה .התלמידים מגיעים לראיון הקבלה ומשם למבחני נגינה ושירה )אודישנים( ולבחינת
כניסה.

הריאיון מתנהל כמו ַראיון קבלה לכל בית ספר לאמנות .המועמדים מגיעים ומופתעים לגלות
שהשיחה איתם מתנהלת על עשייתם האמנותית ,ואילו מצבם הנפשי אינו חלק מהשיח .אנחנו
מתעניינים ביצירות שהביאו ,מקשיבים למוזיקה ,מתעניינים במילים ובטקסטים ומתבוננים
בציורים .וכך מתרחבת השיחה למשוב על היצירות שהביאו ,על אופן הבחירה ועל אופן
ההגשה .במהלך ַראיון הקבלה ה״מתמודד״ מפסיק להיות מתמודד ,מרגיש ״מועמד״ ומתחיל
להגיע להכרה שהוא שייך לקבוצת אנשים העוסקים באמנות .הסממנים הסטיגמטיים מתמתנים,
הכישרון האמנותי והרצון להתפתח ולעמוד לפני אתגרים הם הגורם המאחד .בבחינת הכניסה
גם אנו המראיינים נתונים בסוג של בחינה .ברור לנו שהמועמדים בוחנים אותנו ואת המקום,
רבים מהם מגיעים ספקניים ולמודי ניסיונות מרים במקומות שלא התאימו להם.
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המהפך בתפיסת הזהות העצמית מתרחש במהלך שנת הלימודים בהתאם לקצב האישי של
כל אחד ואחת .הדיון בנושאי זהות קיים באופן טבעי בהקשרים אמנותיים וחברתיים ,כחלק
הכרחי מתוכנית לימודי האמנות בקורסים המעשיים והתאורטיים .אחד הקורסים ,לדוגמה,
בהנחיית נטלי לוין עוסק בנושא ״אמנות חברתית״ ומעלה סוגיות אחדות של זהות באמנות
באמצעות היכרות עם עבודות אמנות ,סרטים וטקסטים שעוסקים בזהות :זהות אתנית ,זהות
מעמדית ,זהות מגדרית ,זהות לאומית ,זהות תרבותית וכדומה .חשוב לנו בעיסוקנו באמנות
חברתית לבחון את זהותנו ,להכירה ולקבלה כי לעולם ,זהותנו הפרטית ,בין שאנו מתנגדים
לה או מחבקים אותה ,היא המשפיעה על נקודת מבטנו ,על הנרטיב שלנו ,על יחסנו לאחר.
משם נובעת ומתפתחת היצירה האמנותית .משם גם נובעת התפתחותנו האישית .הזהות
היא נקודת ההתחלה שלנו .בהכירנו את זהותנו נוכל לשאול את השאלה" :מאין באנו ולאן
אנו הולכים?" התשובה שגילינו היא כי לפרקים אנחנו מגיעים אל נקודת מוצאנו .אל הבית
אל המסורת ,אל התרבות שאנחנו מכירים מקרוב .זוהי שפתנו .כשנדע מהיכן באנו ,נוכל
לדעת לאן פנינו מועדות ,וכך לחדד עבורנו את דרכנו ,את אמות המידה ,את הערכים ואת
המשקפיים שדרכם נתבונן ונחווה את המציאות.

צילום :זהות בדויה ,נועה ספקטור
בקורס אחר ,בהנחיית רויטל בילו ואורי דרומר ,קיבלו הסטודנטים תרגיל ,ובו התבקשו לעבוד
בזוגות ולצלם זה את זה .בצילום של תמונה אחת התבקש כל אחד לצלם את חברו ,וכך נוצר
מפגש של עשייה .הסטודנט יוצא מעצמו ומזהה את האחר ורואה בו ,מטבע הדברים ,משהו
שהאדם עצמו לא רואה אצל עצמו .וכך זהותו מתרחבת.
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בצילום אחר כל אחד התבקש לצלם את עצמו בזהות בדויה .הזהות הבדויה גם היא סוג של
הרחבת האני ,האדם יכול לבחור להראות את חלקיו הנחשקים והנסתרים ,הוא מבין שהיצירה
האמנותית מסירה חסמים ונותנת תוקף לאיחוי ולהרחבה של זהות היוצר .וכך צילמה נועה
ס .שני מודלים של יופי ,את תמר כמו ונוס בחוף המערבי של תל אביב ,ואילו את עצמה
צילמה כמרילין מונרו המתבגרת.

תמר ט .לעומת זאת ,צילמה את עצמה כבחורה חולת סרטן כשהיא באה להדגיש את ההבדל
ביחס שלו זוכה חולה סרטן שמקבלת את כל ההכרה והאמפתיה ,לעומת היחס שלו זוכה
ה״מתמודדת״ שמתמודדת עם מחלה שקופה.

צילום  :זהות בדויה ,מרילין מונרו מבוגרת ,נועה ספקטור

צילום :זהות בדויה ,תמר טומרקין

היכולת לשתף ולבקש עזרה היא ערך בסיסי ומוביל בתפיסת עולמנו .הגראז׳ לא היה קם
ללא עזרת אנשים רבים שהתגייסו למען הרעיון ,תרמו כל אחד בהתאם לכישוריו והניפו את
הרעיון.

כך גם בחיים האישיים ,בגידול ילדים ובעשייה אמנותית ,עזרה של חברים ,עמיתים )קולגות(
ומשפחה נותנת ערך מוסף לכל עשייה .תהליך הקמת התערוכה הוא תהליך הדורש מעורבות
ושיתוף אנשים שנרתמים לעזרה ,איש איש בתחום התמחותו ,וזה מה שהופך את היצירה ל
טובה ולאיכותית .החוכמה היא לזהות את נקודות החוזקה ואת נקודות התורפה ,ואז להבין
ממי לבקש עזרה.

582

הכרח יום–יומי .הלימודים
כמובן ,במוזיקה ובתחומי המדיה שיתופי הפעולה הם עניין של ֵ
במכינה מזמנים לסטודנטים רצף של הזדמנויות לעבודה משותפת ,לקבלה ולנתינה של עזרה
זה לזה ,כחלק ממטלות הלימודים ומהתנהלותם היום–יומית .הם נדרשים להיות קשובים
זה לזה ולזהות מתי הם עצמם זקוקים לעזרה ,למי כדאי לפנות ואיך .העזרה יכולה להיות
חיזוק בלימודים או בעבודה ,ארגון סדרי עדיפויות ,דיוק בתקשורת עם אנשים ,או התייעצות
ושיתוף בעניינים אישיים ורגשיים.
פעמים עזרה טכנית קטנה יש בידה לפלס דרך להצלחה גדולה .במקרים רבים האמון מתהדק
דווקא במצבי משבר ,ואפילו במצבי פסיכוזה קשה ,אלה המצבים המאפשרים לנו להכיר את
עצמנו דווקא במקומות התורפה ,ליצור דיאלוג אחר שנותן כלים לתקשורת עמוקה יותר גם
בימים טובים ומייצרים את הביטחון שבימים קשים יהיה קשר של אמון.
אנחנו מאמינים שאנשים שמתמודדים עם הפרעות נפשיות יכולים להצליח לחיות חיים
טובים ומלאים עם הקושי ולמרות הקושי איתו הם נאלצים להתמודד .האמפתיה לקשיים,
נוסף על האתגרים ועל הדרישות המקצועיות ,מעמידות את הסטודנטים ואת בוגרי המכינה
מול ההבנה שהם בעלי כוחות נפש וכישורים אישיים גבוהים הרבה מעבר לדימוים העצמי.
גם אנחנו כמרצים לאמנות מקפידים לזכור שהיכולות של כל סטודנט בגראז׳ גבוהות גם
הרבה מעבר למה שנראה לנו; כך הסטודנט יכול להתחיל לראות את עצמו דרך עינינו
ולשנות את תפיסתו ביחס לעצמו.
ההכרה בכוחות הנפש ,בד–בבד עם ההבנה שדרכו של האדם המתמודד עם הפרעות נפשיות
רצופה עליות ומורדות הובילו למסקנה שעל מנת להבטיח הצלחה יש צורך בליווי ארוך
טווח .לשם כך בנינו תכנית ליווי לבוגרי המכינה ,המותאמת לצרכים האישיים של כל בוגר,
והמלווה אותו במהלך הלימודים האקדמיים וההשתלבות במערך העבודה בתחומו.
והתוצאות מתחילות כבר לבלוט בשטח .כמחצית מבוגרי שלושת המחזורים הראשונים
של המכינה התקבלו לבתי הספר לאמנות המובילים בישראל  -כגון בצלאל ,האקדמיה
למוסיקה ,רימון ,שנקר ,סמינר הקיבוצים .הם מצליחים להתמיד בלימודיהם בעזרת תכנית
התמיכה של צוות הגראז׳ .חלק מהבוגרים כבר השתלבו בעבודה בתחום המוזיקה ,הקולנוע,
העיצוב והגרפיקה כעורכים ,במאי קולנוע ,טכנאי סאונד ועוד.
תלמידי הגראז׳ ובוגריו שותפים לתהליך השינוי .תפקידם להביא לידי שינוי הן בחייהם
הפרטיים והמקצועיים והן כמובילי מהלך של שינוי בתפיסה ובמשמעות החיים למתמודדי
הנפש בכלל.
הדרך עוד ארוכה ומלאה לבטים ,תהיות ופריצות דרך.
הבריאות ועמ קבוצת אנשימ שחלקמ אמנימ המתמודדימ עמ משברימ נפשיימ שרואימ חשיבות רבה בהקמתו.

הגראז Bהוקמ בשיתופ עמ אגפ קרנות הביטוח הלאומי ,עמ אגפ השיקומ של הביטוח הלאומי ,עמ מחלקת השיקומ של משרד
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אחרית דבר

שירה ילון חיימוביץ

הפגישה המשמעותית הראשונה שלי ושל נעמי היתה לפני כ  51שנה ,כאשר הייתי בצומת
של החלטה לגבי המשך דרכי המקצועית .התלבטתי בין המשך במסלול אקדמי קיים ,מסלול
שרבים הלכו בו כבר לפני ,לבין ההזדמנות שהוצעה לי ,להקים מסלול אקדמי חדש בהתאם
לתפיסת עולמי האישית והמקצועית .היו לי התלבטויות רבות בנוגע למשמעות ההחלטה
לגבי אישית ,לגבי חברותי למקצוע ולגבי האנשים בהם רציתי לגעת .אחד הנושאים שעלו
בשיחה עם נעמי היה ההזדמנות לפתוח דלת או להתחיל תהליך עבור אוכלוסיות מודרות
ומוחלשות שנמצאות בשולי החברה ,אוכלוסיות שהחשיבה והעשייה המדעית והמקצועית
עדיין לא נגעו בהן די.

באותה תקופה נעמי ומקס כבר היו פעילים בלב העשייה החדשה ביחס לאנשים המתמודדים
עם מחלות פסיכיאטריות .הם היו חלוצים ומובילים בחקיקה ,במחקר ,בכתיבה ובעשייה
היומיומית .בעשייתם ניסו לשזור יחד את גופי הידע הנובעים מניסיון של מתמודדים ,בני
משפחה ואנשי מקצוע ,ידע אקדמי וידע מקצועי שהתפתח במהירות .הדבר בא לידי ביטוי
בספרם הראשון של פרופ' מקס לכמן וד"ר נעמי הדס לידור שיצא ב  7002והיה הראשון
ששילב גופי ידע אלו בתחום השיקום בבריאות הנפש בישראל.

ואם אני חוזרת אלי ,נראה שלא פלא הוא שהחלטתי ללכת בדרך חדשה ולא מוכרת .את
דרכי המקצועית כמרפאה בעיסוק התחלתי ,במקרה או שלא במקרה ,עם אחת האוכלוסיות
המודרות והמוחלשות ביותר  -אנשים עם מוגבלות שכלית קשה .כבר אז מצאתי שהאתגר
של חיפוש הדרך לאפשר בחירה ומשמעות ,לאנשים שנתפסו כחסרי כל יכולת לתקשר ,הינו
אתגר מעצים מבחינתי .ועוד יותר מכך ,שתרגום העשייה בה התנסיתי למודל עבודה מקצועי,
שלא היה קיים באותה עת ,מאפשר לי לעסוק בתהליך המסקרן של הרחבת גבולות המקצוע.
מאז ומעולם מצאתי עצמי מחפשת דרכים להרחבת המעטפת ודחיקת גבולות העשייה
המקובלים והמוכרים .ודומה כי בספר זה באה לידי ביטוי אותה יכולת ואותה תשוקה.

נראה גם שלא פלא הוא שכל המעשה הזה עבורי נעשה בקריה האקדמית אונו .הקריה
האקדמית אונו חרטה על דיגלה את שינוי פני החברה בישראל מתוך שאיפה מתמדת ליצירת
חברת משלבת ,רב תרבותית ומשגשגת .כחלק מהחזון ליצירת חברה שוויונית ונגישה ,הקריה
האקדמית אונו יוזמת ושותפה בתוכניות שונות ומקדמת בכך אוכלוסיות מודרות רבות
למרכז השיח הישראלי :החברה הערבית ,המגזר החרדי ,אנשים על הספקטרום האוטיסיטי,
אנשים עם מוגבלות נפשית ,אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית ועוד .בימים אלו הוקם המרכז
לאקדמיה שוויונית במטרה לאגם תחת קורת גג אחת את כלל היוזמות והפעילויות המקדמות
שילוב שוויוני שמתקיימות בקריה האקדמית אונו .בנוסף ,המרכז מהווה פלטפורמה ליצירת
ופיתוח יוזמות חדשות ולהובלת שינוי חברתי על בסיס ההכרה בחברה כמורכבת מכלל
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המגוון האנושי שבתוכה.
מספר דוגמאות לעשייה זו :הקריה האקדמית אונו היתה הראשונה בפיתוח תוכנית רואים
רחוק שהיא תכנית חדשנית המיועדת להכשרת בוגרים על הספקטרום האוטיסטי למקצועות
נדרשים בצה"ל ובשוק האזרחי ,בהם מאפייני הספקטרום ויכולותיהם הייחודיות מהווים
יתרון .המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית שהינו מיזם משותף של אגודת עמי והקריה
האקדמית אונו מהווה דוגמא נוספת לחשיבה ועשייה פורצת דרך .המכון משלב בין עשייה
בשטח לבין מחקר ופיתוח הידע .לראשונה בישראל הציב המכון בחזית העשייה אנשים עם
מוגבלות שכלית כזכאים לקחת חלק מלא בחברה ,וזאת באמצעות יצירת רמפות קוגניטיביות
שיאפשרו להם להשתתף בפועל ולא רק להיות נוכחים .בשמונה השנים האחרונות מתקיים
בקריה האקדמית אונו בית הספר הארצי לשיקום ,שילוב והחלמה בבריאות הנפש בראשות
ד"ר נעמי הדס לידור .בבית הספר לומדים יחד בכל שנה כ 007מתמודדים ,בני משפחה,
מדריכים ,מנהלים ,ואנשי מקצוע )עובדים סוציאליים ,מרפאים בעיסוק ועוד( את מקצועות
עבודת השיקום בבריאות הנפש .ובשנתיים האחרונות מתקיים באונו תהליך חדשני של
הטמעת עקרונות העיצוב האוניברסלי ללמידה ) (LDUשהוא מודל המכוון ליצירת עיצוב
מכליל של סביבת הלמידה ,כך שתתאים למגוון הרחב ביותר של לומדים ותאפשר לכל
סטודנט וסטודנטית ,כולל סטודנטים עם מוגבלות ,הזדמנות ללמידה משמעותית.
בחשיבה של עיצוב אוניברסלי מדברים על כך שכאשר מתכננים מתחם חדש עדיף לבנות
קודם כל את המבנים ,ולא לסמן עדיין את השבילים שיובילו אליהם או שיוליכו בתוכם.
לאחר מכן ניתן לחכות שיווצרו בהדרגה שבילים על ידי האנשים שיצעדו בדרך ורק אז
לסלול אותם .כך נוצרים השבילים הנכונים ביותר עבור כלל האנשים המשתמשים במתחם,
שבילים שלעיתים קרובות יוצרים מסלולים מפתיעים שלא ניתן היה לצפות מראש .ספרם
הנוכחי של נעמי ומקס ביטא תהליך שבו ניתן הזמן לאנשים עצמם ליצור את השבילים
המתאימים להם .ספר זה ,עם הלמידה שבו ,עם האופטימיות שבו ,עם השבילים המסומנים בו
מהווה עבורי איזו נקודת התבוננות המעוררת תקווה גם לגבי אוכלוסיות נוספות ששביליהן
טרם סומנו.
בשנים האחרונות הקריה האקדמית אונו פותחת את שעריה ומאפשרת התנסות בלמידה
אקדמית ,כסטודנטים ,לאנשים שעד כה דלתות האקדמיה היו סגורות בפניהם והשתתפות
בתהליכי הלמידה האקדמיים לא היו כלל בתפיסת העתיד שלהם .חלק ממה שמאפשר
מהפכה זו הוא התפיסה שבאה לידי ביטוי גם בספר זה לפיה כל אדם ,באשר הוא ,זכאי ויכול
לקחת חלק בתוך החברה :לא כצופה מן הצד ,מן השוליים אלא כשותף מלא ,נותן ומקבל,
תורם ונתרם.
כתיבה ככלל וספר זה בפרט ,לא רק משקפים מציאות אלא יכולים גם ליצור מציאות ולהוביל
שינוי .הספר הראשון בעריכת מקס ונעמי ,שפורסם בשנת  ,7002הפך עם השנים לספר
חובה בכל מוסד אקדמי בו נלמד נושא השיקום בבריאות הנפש בישראל ,כמו גם במרכזי
השיקום המובילים .הספר הנוכחי הוא המשכו של הספר הראשון ,בספר זה באה לידי ביטוי
התמקצעות העשייה בתחום השיקום בבריאות הנפש כמו גם הממשק בין האקדמיה והשטח.
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הספר מנכיח קולות רבים ומגוונים ונותן לגיטימציה אקדמית לקול האישי .הספר מהווה
כעין סכום תקופה ומישיר מבט תוך הסתכלות אמיצה על העשייה עד כה .זאת עוד ,בספר
באה לידי ביטוי השתקפות הדדית ונוצר שיח בין הכתיבה לעשייה וכבחוק כלים שלובים
הוא מאפשר הצבת יעדים לעתיד .עתיד שבו ללא ספק ימלאו הספר ועורכיו תפקיד חשוב,
במסלולים שכיום אולי אין באפשרותנו לשרטט בדייקנות את מתארם אלא רק להניח את
קיומם ולהמתין בסקרנות לסלילתם.
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רשימת הכותבים
פרופ@ אורי אבירם
פרופ' אבירם הנו מהחוקרים המובילים בארץ בנושאים של מדיניות חברתית ועיצובה בתחום של בריאות הנפש
בכלל ובשיקום קהילתי של נכי הנפש בפרט .חקר ופרסם מספר רב של פרסומים מדעיים והפגין מעורבות עקבית
ומקצועית בעלת תרומה להשפעה על המדיניות החברתית והרווחה בישראל .חבר אמריטוס ,בית הספר לעבודה
סוציאלית ולרווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,וביה"ס למדעי החברה והקהילה ,המרכז האקדמי
רופין .יו"ר המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה לשעבר.

פרופ' יובל אלבשן
משמש כעורך דין קהילתי פעיל מאז  .1997ב  1997ייסד וניהל את המחלקה המשפטית של עמותת "ידיד  -מרכזי
זכויות בקהילה" בפריפריה הענייה בישראל .ב  2000ייסד וניהל את חטיבת זכויות האדם במכללה האקדמית
למשפטים לקידום משפטנות ממגרת עוני וב  2003ייסד וניהל את המרכז הקליני לאחריות חברתיות וזכויות אדם
באוניברסיטה העברית בירושלים .ב  2008ועד  - 2013שב לנהל את רשת מרכזי הזכויות של עמותת "ידיד".
במקביל מנהל מאז  2009בהתנדבות את תכניות ההכשרה האקדמיות של עמותת "תבל בצדק" המקדמת צדק
חברתי יהודי בעולם השלישי ופעיל באמצעותה בנפאל .בשנת  2013מונה לדיקן הפיתוח החברתי של הקריה
האקדמית אונו והיה הדיקן הראשון באקדמיה הישראלית שאחראי לפיתוח אקדמיה רב תרבותית ונגישה .בשנת
 ,2016לאחר שקיבל דרגת פרופסור מקצועי חבר ,מונה לדיקן הפקולטה למשפטים של הקריה האקדמית אונו.
פרסם עשרות מאמרים ותשעה ספרים.
elbashan@ono.ac.il

גב' שרה בועז קריצמן
 .M.Aבפסיכולוגיה קלינית ,פסיכולוגית קלינית בכירה )מדריכה( .פסיכולוגית המכללה האקדמית אחוה.

גב' הבטם בריה
עובדת סוציאלית במפעל מוגן רב נכותי "גוונים".
אחראית להדרכת הצוות בחלק המקצועי .בת  ,27רווקה מתגוררת בקריית מלאכי ,סיימתי את הלימודים לפני
שנה וחצי ומאז אני עו"ס תעסוקתית.

גב' דקלה ברק
 .M.Aבפסיכולוגיה ,דוקטורנטית לפסיכולוגיה קוגניטיבית ,מרצה לסטטיסטיקה ושיטות מחקר.
סטטיסטיקאית ומנתחת שאלונים ביחידת ההערכה של המכללה האקדמית אחוה.

מרים גולדברג
 ,MAעובדת סוציאלית ,דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר–אילן
miriamgold1@gmail.com

פרופ' מרק גלקופף
ראש החוג לבריאות נפש קהילתית ,אוניברסיטת חיפה .עד היום ,פרסם למעלה מ 100מאמרים בספרות מקצועית
בנושאים של שיקום פסיכיאטרי ,טראומה ושימוש בסמים .מרק הינו אחד החוקרים המובילים את הפרויקט
הלאומי הישראלי למדדי תוצאה.
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גב' תמרי גלעד יקונט

 M.Teachמוסמך בהוראה .מנהלת מרכז זכיות האזרח "עמותת קהילה לתיקון חברתי".
רכזת נגישות של המכללה האקדמית אחוה ,רכזת פרויקט טעימה אקדמית.

ד"ר אורית דהן

מנהלת יחידת "פורשים כנף" לקידום מתמחים ומורים מתחילים בהוראה ,לשעבר מקימה ומנהלת מרכז התמיכה
לסטודנטים עם ליקויי למידה וכיום עובדת בו ,לשעבר חברה בצוות ניהול המסלול העל יסודי ,המכללה
האקדמית בית– ברל יועצת בנושא ליקויי למידה במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,ראש פורום של מנהלי
מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה ,מכון מופ"ת.

גב' אסתי ויסברג

מנהלת תכנית סוקרי איכות ,בחברת יוזמה דרך הלב .תואר שני בסוציולוגיה ארגונית באונ' בן גוריון .מומחית
בבניה ובהערכת תכניות התערבות וסקרי שביעות רצון בארגונים .מומחית לקידום בריאות בעיקר במקומות
עבודה.

גב' דליה וירצברג–רופא

פעילת זכויות אדם ומתמודדת נפש ,עורכת לשון ותוכן ופובליציסטית ,למדה באוניברסיטת ת"א תואר ראשון
בספרות השוואתית ,תואר שני במחקר התרבות ,לימודי תעודה בעריכת לשון ,וסיימה את שלושתם בהצטיינות.
כיום חוקרת את תחום בריאות הנפש ומנהלת בהתנדבות אתר היכרויות למתמודדי נפש ,כותבת בלוג המתמקד
בנושאי בריאות הנפש "עולם כמנהגו נוהג"https://dahliatzviel.com .

גב' כנרת וסטמן

עובדת סוציאלית קלינית ,מומחית בטיפול קוגנטיבי התנהגותי ,מדריכה בכירה בשיקום ,רכזת משובים בתוכנית
סוקרי איכות ,יוזמה דרך הלב.
עוסקת בטיפול פרטני ,הדרכה והוראה בתחום בריאות הנפשkinneret.westman@gmail.com .

פרופ' אילנית חסון–אוחיון

פסיכולוגית שיקומית ,פרופ' חבר ומנהלת שותפה של הקליניקה לקהילה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת
בר–אילן .עוסקת במחקר ,הדרכה ופסיכותרפיה בהקשרים של התמודדות עם מחלות ונכויות שונות .בתחום
השיקום הפסיכיאטרי עוסקת ביישום והערכה של התערבויות טיפוליות שונות תוך התייחסות להיבטים
משפחתיים ,תהליכי החלמה ,קוגניציה חברתית ,יכולות מטא–קוגנטיביות וסטיגמה עצמית

גב' שירה ילון חיימוביץ

ד"ר שירה ילון–חיימוביץ ,מרפאה בעיסוק ומורשית נגישות שירות ,בעלת תואר דוקטור מהחוג לפסיכולוגיה
חינוכית באוניברסיטת קונטיקט ,ארה"ב ) .(U.Connד"ר ילון–חיימוביץ הקימה את החוג לריפוי בעיסוק בקריה
האקדמית אונו ועמדה בראשו בשנותיו הראשונות .כיום משמשת כדיקנית הסטודנטים וכראש המרכז לאקדמיה
שוויונית של הקריה האקדמית אונו .לאורך שנים שימשה כיועצת בתחום המוגבלות השכלית לנציבות שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ,כשותפה בפורום לימודי מוגבלות וכפעילה לקידום זכויותיהם
של אנשים עם מוגבלות בישראל .תחומי המחקר העיקריים של ד"ר ילון–חיימוביץ הינם הנגשה קוגניטיבית,
נגישות ,ואינטליגנציה מעשית בקרב מבוגרים עם מוגבלות שכלית .ד"ר ילון–חיימוביץ פיתחה ופרסמה מודל
ייחודי לנגישות לאנשים עם מוגבלות שכלית ,פרסמה מאמרים בתחום המוגבלות השכלית וההנגשה הקוגניטיבית
בכתבי–עת מקצועיים מרכזיים ומרצה בנושאים אלו בכנסים אקדמיים ומקצועיים בארץ ובעולם.
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פרופ' חנוך ירושלמי
פרופסור אמריטוס בחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה .הוא שימש במשך חמש שנים כראש
החוג וכן שימש במשך שנים רבות כמנהל שירותי היעוץ לסטודנט באוניברסיטה העברית וכחבר סגל במחלקה
לפסיכולוגיה שם .פרסם ארבעה ספרים כששלושה מהם יחד עם כותבים נוספים וכן עשרות מאמרים בכתבי
עת שרובם בחו"ל וחלקם בארץ .פרסומים אלה עוסקים בטיפול התייחסותי ,הדרכה ,שיקום בבריאות הנפש,
תוך שילוב בין עולם הידע והערכים מתחום השיקום ובין עולם הטיפול הפסיכודינמי@univ.haifa.ac.il .
hyerush1

ד"ר נעמה כץ
מרפאה בעיסוק .ראש תחום בריאות הנפש ,בחוג לריפוי בעיסוק הקריה האקדמית אונו .מדריכה בכירה של
משרד הבריאות– מדריכה אנשי מקצוע וארגונים ששואפים להיות מכווני החלמה ,חלק מסגל בית הספר לשיקום
והחלמה .יו"ר העמותה הארצית לריפוי בעיסוק

ד"ר סיגל מאוטנר
עובדת סוציאלית ,מנהלת שיקום מחוזית :משרד הבריאות ,סל שיקום מחוז מרכז דרום.
סיגל פועלת בתחום השיקום הפסיכיאטרי מזה  20שנה .במסגרת פועלה היא עוסקת בפיתוח מודלים לטיפול
ושיקום עבור אוכלוסיית צרכני בריאות הנפש ,מרצה בתחום השיקום הפסיכיאטרי ,מנהלת תכניות שיקום
במסגרת סל שיקום במשרד הבריאות ובעלת קליניקה פרטית .בסיס פועלה הוא האמונה בכוחות לשינוי חברתי,
מערכתי ואישי .כתובת דוא"לsimautner@gmail.com :

ד"ר גליה מורן
פסיכולוגית קלינית ,ראש מגמת בריאות הנפש במחלקה לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בן גוריון .מרצה
וחוקרת בתחום השיקום הפסיכיאטרי והחלמה ,הבנת תהליכי החלמה אישיים ,תמיכת עמיתים ,פסיכולוגיה
חיובית בתהליכי החלמה ,והתערבויות מכוונות החלמה וממוקדות אדם.

אודי מרילי
יזם חברתי בתחום התעסוקה והלמידה לאנשים בעלי מגבלה .בעל תואר ראשון בהנדסה ותואר שני בחינוך .נשוי
לשרה ואבא לאיתן ישי והלל ,מתגורר בשכונת הקטמונים בירושלים.
הקים לפני כעשור את תכנית בית המדרש הקהילתי עבור האוכלוסיה החרדית והדתית בבריאות הנפש ,במקביל
מפעיל תכניות השתלבות בתעסוקה בשוק החופשי לאנשים בעלי מגבלה .דגש מרכזי בעבודת השיקום ניתן
לתהליך הקהילתי ,מאמין ששילובם בקהילה של מקבלי השירות בצורה המיטבית מתאפשר במידה ויש שותפות
מלאה עם הקהילה .שותף פעיל בשני ארגונים קהילתיים חברתיים המקדמים את תחום הזוגיות של אנשים בעלי
מגבלה ובנוסף ,חבר בעמותת "סוטריה" המפעילה שני בתים מאזנים בקהילה למניעת אשפוז.
udimarili@gmail.com

פרופ@ מרדכי מרק
ד"ר לרפואה ובוגר התוכנית ללימודי פסיכותרפיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב .מומחה
בפסיכיאטרייה ,בוגר הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו ,מוסמך במנהל מערכות בריאות מאוניברסיטת
בן–גוריון ודוקטור לפילוסופיה מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר–אילן .שירת כראש מחלקת בריאות
הנפש בצה"ל ,כראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות וכמנהל ביה"ח הפסיכיאטרי "אברבנאל" .כיום
חוקר במרכז הלאומי לבקרת מחלות ובמסגרת הפקולטה לרפואה בגליל ומרצה בפקולטות למשפטים בקריה
האקדמית אונו ,באוניברסיטת בר–אילן ובאוניברסיטת תל אביב.
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דר' אורית קרניאלי–מילר
מרצה בכירה חוג לחינוך רפואי ,אוניברסיטת תל אביב; בעבר מרצה בחוג לבריאות נפש קהילתית ,אוניברסיטת
חיפה .חוקרת בתחום יחסי מטפל–מטופל בבריאות ,מקצוענות ותקשורת.

גב' אסתי נוה

דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון ,מרצה בתכנית ללימודי חינוך ויעוץ ארגוני במכללה האקדמית אונו .יועצת
ארגונית בכירה חברת איפ"א ,מקימת מרכז נוה לפיתוח מנהיגות בארגונים.

גב' טליה ניסן

פסיכולוג קליני ,פרופ' מן המניין בחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה .המחקר שלו מומן על ידי
המכון הלאומי לחקר בריאות הנפש ) ,(NIMHהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,משרד הבריאות ,המכון
הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות ,המוסד לביטוח לאומי ,קרן טאובר וקרן ריץ ' .הוא משמש
כעורך משנה של כתבי עת בינלאומיים מובילים בתחום כגון:
Psychiatric Rehabilitation Journal, Journal of Mental Health, BMC psychiatry and Israel
Journal of Psychiatry
וחבר מערכת בכתבי עת נוספים כגון חברה ורווחה,

פרופ' דיוויד רועה

דוקטורנטית החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת חיפה

גב' סיון רגב

 ,.Ph.Dמרצה בתחום משאבי אנוש והתנהגות ארגונית ,חוקרת ויוזמת פרויקטים חברתיים בתחום שילוב אנשים
עם מוגבלויות ואוכלוסיות מוחלשות נוספות בתעסוקה ובהשכלה גבוהה.
דיקן הסטודנטים של המכללה האקדמית אחוה.

ד"ר מיכל רביבו–שטיינר

פעיל זכויות אדם ,מרצה ,סופר ,בלוגר ומנחה קבוצות לעזרה עצמית ,ייסד את תנועת מתמודדי הנפש בישראל
בהקימו ב– 1992את עמותת מתמודדי הנפש הראשונה " -התמודדות" ,והיה הראשון שחשף בגלוי את היותו
אדם שלקה בנפשו .על פעילותו החלוצית בהקמת 'התמודדות' ובמתן הרצאות ועל פעילותו בתקשורת קיבל
בשנת  2001את "אות בזכות".

מניסיון" בעשייה האקדמית .צביאל רופא

מרכז את פרויקט "לומדים מניסיון" )שמופעל על ידי תוכנית "צרכנים נותני שירות״( שמטרתו להגביר את
מעורבותם של אנשים בעלי ידע מניסיון בתהליכי הכשרה של סטודנטים ,ולהטמיע את גוף הידע של "ידע

בעל תואר ראשון בחינוך ותארים שניים בסוציולוגיה ובריאות נפש קהילתית .עובד כרכז ליווי תעסוקתי בתוכנית
"צרכנים נותני שירות" של חברת "יוזמה דרך הלב".

ערן קרויז

בעלת תואר ראשון ברוקחות ,מהאוניברסיטה העברית בירושלים .תואר שני בבריאות נפש קהילתית,
מאוניברסיטת חיפה.
מנהלת מחלקה בחטיבת הלוגיסטיקה והתשתיות של שרותי בריאות כללית.
ציירת ואומנית ותיקה .השתתפה בתערוכות ציור ובספרי אומנות שהוצאו לאור בארץ.
בוגרת קורס קש"ת ,בסיסי ומתקדם.
כותבת בנושאי בריאות הנפש בבלוגים שונים ומשתתפת פעילה באתר " פסיכולוגיה עברית".
אמא לשני בנים ,אשר אחד מהם מתמודד עם מחלת נפש קשה .מלווה אותו בתהליך החלמה פתלתל וקשה מזה
 11שנה .כיום ,נשוי ,אב לבן בן שנה ,עובד במסגרת " צרכנים נותני שרות " כסומך לשלושה מתמודדים.

גב' רחל קליין אלעזרי

סטודנטית לתואר שני ,החוג לבריאות הנפש הקהילתית באוניברסיטת חיפהtalianissan@gmail.com .

גב' עדי נעמן

בעלת תואר שני בבריאות נפש קהילתית ,מנהלת תחום בכיר לשילוב קהילתי באגף בריאות הנפש–משרד
הבריאות–מטה השיקום .במסגרת תפקידה כאחראית על השילוב הקהילתי מקדמת את השתלבותם של אנשים
המתמודדים עם מגבלה נפשית כחלק אינטגרלי ומהותי בחברה הישראלית,מסייעת למתמודדים להשתלב במערך
הטיפול והשיקום כחלק מיצירת דיאלוג שוויוני מקדמת שירותים קהילתיים בהם למתמודדים יש תפקיד דינאמי,
מכיל הנאבק על זכויותיו .ובעלת ידע מניסיון אישי בבריאות הנפש.

גב' ענת נצר

עובדת בשיקום בתחום בריאות הנפש משנת  .2002בין השאר עבדה כמדריכה בפנימיה פוסט אישפוזית,
כמתאמת טיפול בקהילה בעמותה ע"ש משה הס ,ניהול הוסטל מטעם עמותת אנוש ,עובדת רווחה במחוז
אוקספורדשייר באנגליה ועוד .בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מטעם אוניברסיטת אריאל ותואר שני
במסלול תזה במדיניות ציבורית מטעם אוניברסיטת תל אביב .ב– 5השנים האחרונות משמשת כמנחה בקורסי

קש"ת ומוסמכת כמגשרת לפתרון סכסוכים אילה פרידלנדר כץ

עובדת סוציאלית ,תואר שני מהחוג לבריאות הנפש הקהילתית באוניברסיטת חיפה ,יספר"א ,מכון אלון ,סטודנטית
לתואר שני בחוג לבריאות הנפש הקהילתית ,אוניברסיטת חיפהayajavi@hotmail.com .3442487–052 .

יקי )יעקב( סינגר

מרפא בהבעה ויצירה ,תואר שני מהחוג לבריאות הנפש הקהילתית באוניברסיטת חיפה,
yakisinger@gmail.com

גב' יעל עדן ברוך

בת  ,47אמא ל 3ילדים ,תושבת כרמיאל .עובדת בתחום הטיפול והשיקום בבריאות הנפש משנת .1993
עבדה כעובדת סוציאלית בבי"ח מזור ,כרכזת סל שיקום במחוז חיפה וכמנהלת תכניות במסד נכויות ג'וינט
ישראל .מייסדת בית של תקווה .בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית במסלול לטיפול משפחתי ודוקטורנטית
באוניברסיטת חיפה .מלווה משפחות בגישת הדיאלוג הפתוח .זוכת פרס שר הרווחה ואיגוד העוסי"ם לעו"ס
מצטיין לשנת .2017

גב' עדנה צפריר

 .M.Aבייעוץ חינוכי ,מאבחנת דידקטית )מדריכה( ,יועצת קריירה ומאמנת אישית .דוקטורנטית בחינוך ,חוקרת
תחום שילוב אנשים עם מוגבלויות בהוראה.
יועצת הסטודנטים במכללה האקדמית אחוה ואחראית מערך התמיכה והסיוע הלימודי בדיקן הסטודנטים.
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American Journal of Psychiatric Rehabilitation, Stigma and Health, Journal of Clinical
Psychology, Psychosis. droe@univ.haifa.ac.il

גב' שחף רם–און בלטשטיין

המחברת ,בעלת ניסיון חיים כבת לאב מתמודד וניסיון מקצועי של כ– 15שנה בתחום השיקום בבריאות הנפש.
במהלכם– מילוי מגוון תפקידים בתחום הדיור ,עבודה בצוות סל שיקום ,חיפה ,וניהול תחום חברה ,פנאי וקהילה
בעמותת אנוש .בימים אלו שוקדת על המשך מחקר ,פיתוח וכתיבה בנושא מתן שירותי שיקום לאוכלוסייה
המתמודדת עם הפרעות אישיותShahaf.rob@gmail.com .

פרופ' שולה רמון

אוניברסיטת ,בריטניה ,הרטפורדשייר ,הרטפילד .מומחית בין לאומית בנושא ההחלמה וקבלת החלטות משותפת.

פרופ' רון שור

חבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד בירושלים ,מלמד וחוקר בתחום
השיקום בבריאות הנפש.

ד"ר ארנה שמר

מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית; מלוות תהליכי למידה בארגונים;
עוסקת בהכשרה ,מחקר ופיתוח של תחומי השיתוף ושותפות ,עבודה קהילתית ועבודה בהקשר תרבותי.

גב' דלית שרון

אמנית פעילה מציגה בגלריות ומוזיאונים בארץ ,מרצה בכירה בפקולטה לאדריכלות ובנין ערים בטכניון ,הקימה
וניהלה בשיתוף את עמותת כנפיים ,מייסדת ומנכ״ל עמותת דרום והמכינה לאמנויות הגראז׳.
הגראז׳ הוקם בשיתוף עם אגף קרנות הביטוח הלאומי ,אגף השיקום של הביטוח הלאומי ,מחלקת השיקום של
משרד הבריאות וקבוצת אנשים שחלקם אמנים המתמודדים עם משברים נפשיים שרואים חשיבות רבה בהקמתו.
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