שמרו על קשר
בקרו באתר שלנו
מעוניינים לקבל מידע אודותינו
והפעילות בפרוייקט? אתם מוזמנים
לבקר באתר שלנו

מהדורה מיוחדת

ראש השנה תש"פ 2020
• בצל משבר הקורונה :סיכום ביניים -שלב היישום" :מבט על" .עמוד 2

www.upsides.org
מדיה חברתית
ניתן להתעדכן בכל פועלנו דרך
הטוויטר !UPSIDES
@UpsidesProject

מצטרפות חדשות!!
 UPSIDESישראל גאה על הצטרפותן של
דר .שירלי צרפתי וגב' ענבר אדלר בן דור
לצוות המחקר בחודשים האחרונים.
דר .שירלי צרפתי -פסיכולוגית קלינית
וחוקרת .בעלת ניסיון רב בעבודה טיפולית
ובריאות הנפש בקהילה.
ענבר אדלר בן דור -עובדת סוציאלית ,עובדת
 19שנים במערך השיקום .מנהלת ברמה
הארצית את תכניות עמיתים של החברה
למתנסים (עמיתים לבוגרים ,עמיתים לזכויות
ועמיתים לנוער).

חברים בצוות ליבה מחקר אפסיידס הישראלי:

פרופ .גליה מורן ,אוניברסיטת בן גוריון ,ראש פרוייקט אפסיידס בישראל
• הכשרת אפסיידס הראשונה בישראל-שלב היישום :מפגש הדרכה קבוצתי
מסכם לעמיתים נותני שירות .עמוד 3
• קהילת אפסיידס בישראל :עבודה משותפת ,חוצת יבשות ותפקידים של
צרכנים ,עמיתים ,אנשי מקצוע וחוקרים בתחום בריאות הנפש -נקודות מבט
מגוונות "מהו פרוייקט  UPSIDESעבורך" .עמוד 4-7
• ברכת שנה טובה מפרוייקט  .UPSIDESעמוד .8

galia.moran@gmail.com

פרופ .מקס לכמן ,אוניברסיטת חיפה ,חבר בתכנון הפרוייקט ויועץ בכיר למדיניות
והטמעה lachman55@gmail.com
ד"ר פאולה גרבר אפשטיין ,מרצה בבי"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת תל אביב,
חברה לתכנון הפרוייקט ויועצת בכירה הכשרה והדרכה paulagarbere@gmail.com
אלינה גריזמן ,רכזת מחקר ראשית פרוייקט  UPSIDESבישראל ודוקטורנטית
אוניברסיטת בן גוריון alina.volo@gmail.com
אביה ששון ,רכזת אדמנסטרטיבית אוניברסיטת בן גוריון aviasass@post.bgu.ac.il
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בצל משבר הקורונה :תהליך מתמשך של התאמות  -סיכום ביניים שלב היישום" :מבט על"
התערבות תמיכת עמיתים מיושמת ומוערכת במסגרת מחקר הקצאה רנדומלי ) ,(RCTבליווי קבוצות מיקוד וראיונות עם בעלי עניין
הכשרת UPSIDES
ראשונה ביישראל שלב
היישום:
27.11.201928.01.2020
ארגון מיישם" :קידום
פרוייקטים שיקומיים"
עמיתות מכשירות :שימרי
הדס גרונדמן ומירב רביניאן

גיוס  72מקבלי שירות
להשתתפות במחקר הקצאה
רנדומלי ).(RCT
ינואר  :2020נקודת מדידה
טרום תחילת 'החברותות'.

פברואר  8: 2020חברותות
בהנחיית עמיתים נותני
שירות יוצאות לדרך
בירושלים ,ראשון לציון
ותל אביב

15/03/2020
הקצאה לקבוצת ביקורת
והתערבות באמצעות תוכנת
מחשב ב ULMבגרמניה.

פרוץ משבר קורונה
בעולם ובישראל

15.03.2020
החברותות נעצרות .עמיתי
אפסיידס שומרים על קשר
אישי טלפוני עם מקבלי
השירות בקבוצת
ההתערבות.
 -31.05.2020חידוש
החברותות תוך הקפדה על
כללי משרד הבריאות נוכח
נגיף הקורונה.

-17.07.2020
 -13.09.2020נקודת
מדידה שנייה לקבוצת
התערבות וביקורת במסגרת
מחקר הקצאה רנדומלי.
"מבט קדימה" :צפויים
להתקיים תתי מחקרים
להערכת ההתערבות על ידי
אנשי מקצוע ,מנהלים,
עמיתים ומקבלי שירות.

חזון הפרויקט הוא ליצור קהילה בינלאומית לתרגול ופרקטיקה של "תמיכת עמיתים" הכוללת עובדי תמיכת עמיתים ,אנשי מקצוע וחוקרים בתחום בריאות הנפש .מטרת

ולהרחיב התערבויות של תמיכת עמיתים בעולם עבור אנשים מתמודדים תוך יצירת ראיות עבור פרקטיקות הטובות ביותר )(best practice
הפרויקט היא לפתח
משתתפים
הכשרת  UPSIDESשנייה
ביישראל יוצאת לדרך!
03.09.2020-05.11.2020
ארגון מיישם :עמותת אנוש
עמיתים מכשירים :ליון גאי
מאיר ועדי בר ניר

גיוס  36מקבלי שירות
נוספים למחקר הקצאה
רנדומלי.

נובמבר  :2020הקצאה
באמצעות תוכנת מחשב
בגרמניה לקבוצת ביקורת
והתערבות

נקודת מדידה ראשונה
במסגרת מחקר הקצאה
רנדומלי מתכוננת לחודש
נובמבר 2020
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חודש דצמבר  :2020שתי
חברותות UPSIDES
בהנחיית עמיתים נותני
שירות צפויות לצאת
לדרך....

הכשרת אפסיידס הראשונה בישראל -שלב היישום:
מפגש הדרכה קבוצתי מסכם לעמיתים נותני שירות

המפגש הסתיים עם טעם של עוד (חלוקת מתנות ,הצטרפותה של אלינה תוך עדכון שוטף
אודות מצב הפרוייקט והמחקר וכיבוד משובח בחסות האפסיידס) ורצון של העמיתים
להמשיך להיות חלק מהפרוייקט הנפלא הזה ומההפצה של הכוח הטמון בתמיכת עמיתים.

בהתרגשות עצומה קיימנו מירב ואני את הדרכת האפסיידס האחרונה

שימרי הדס גרונדמן ,עמיתה מכשירה פרוייקט אפסיידס ,מנהלת תחום ידע מניסיון ועמיתה

ב 26.8.20לעמיתי האפסיידס מטעם קידום .הדרכה אחרונה שמציינת סיום

מומחית -צרכנים נותני שירות ,יוזמה דרך הלב.

של עוד שלב משמעותי בפרוייקט הייחודי הזה.
את ההדרכה קיימנו בפגישה אמיתית (תחת מסכות ובהתאם להנחיות) כמו
שלא עשינו מאז תחילת מגפת הקורונה.
שמחת המפגש הייתה נוכחת .השתמשנו בחלק ניכר מהמפגש כדי להתבונן על
הדרך המופלאה ומעוררת ההשראה שעברו העמיתים מתחילת דרכם בפרוייקט
לתוך ההכשרה ואל השלב שבו הם הפכו למובילי קבוצות קטנות(חברותות)
של מתמודדים אחרים.
רוב העמיתים בשלב זה היו קרובים למפגש הסיום של החברותות שהם מנחים
אז חלק מתרגילי הסיכום שמירב ואני השתמשנו בהן במפגש ההדרכה האחרון
הוצעו לעמיתים כבסיס רעיוני למפגשי הסיום שלהם בחברותות .בין ההפעלות
היו עבודה עם שאלות מנחות שנגעו בתמות משמעותיות לאורך התהליך ,סבב
השראה שעסק בדמויות שמעוררות בכל אחד מהמשתתפים השראה וחיפוש
המכנה המשותף בין הדמויות .כמו כן ,כל אחד מהעמיתים המשתתפים הכין
לעצמו אבן דרך שעליה בחר לחקוק את הדברים המשמעותיים שירצה לקחת
איתו מהתהליך שעברנו יחד להמשך הדרך כעמית נותן שירות.
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קהילת  UPSIDESבישראל :עבודה משותפת ,חוצת יבשות ותפקידים של צרכנים ,עמיתים ,אנשי צוות
וחוקרים בתחום בריאות הנפש–נקודות מבט מגוונות:
"עבורי פרוייקט  UPSIDESהינו בבחינת השלם גדול מסך חלקיו"
”“For me UPSIDES is greater than the sum of its parts

(עמית נותן שירות ,מנחה חברותא" ,קידום פרוייקטים שיקומיים -חרדי" ,הכשרת אפסיידס )2020
שימרי הדס גרונדמן -אני עובדת כמנהלת תחום ידע

פרופ .גליה מורן -ראש פרוייקט אפסיידס בישראל .אפסיידס

ליון גאי מאיר-מנהלת תחום ידע מניסיון חיים בעמותת אנוש .עמיתה

מניסיון בתכנית "צרכנים נותני שירות" .אני בעלת

בשבילי זו הזדמנות באמת לחבר בין האקדמיה לשדה ולא

מכשירה בפיילוט וכעת מכשירה לצד עדי בר ניר בשלב היישום בעמותת

ידע מניסיון אישי בהתמודדות ותהליכי החלמה ונפלה

להישאר רק במגדל השן.

אנוש .מזה  5שנים שאני מכשירה ומדריכה עמיתים מומחים ,כל פעם

בחלקי הזכות להיות עמיתה מכשירה מטעם

אפסיידס בשבילי היא גם הזדמנות יקרה לייצר רשת של

מחדש אני נזכרת שידע מניסיון חיים לא נגמר אף פעם ,העבודה

האפסיידס .פרוייקט האפסיידס הוא הגשמת חזון

קשרים בין אנשים שחוצים גבולות ,ותפקידים ויחד מייצרים

מבחינתי היא לאפשר לידע הזה הזדמנויות לביטוי ולאנשים שמחזיקים

שמאפשר לידע מניסיון של מקבלי השירותים

שינוי בהבאת ידע אישי מניסיון וגישה מוכוונת החלמה

בו להכיר בערך המופלא שלו ובחשיבותו בתחום בריאות הנפש.

במערכת בריאות הנפש לקבל במה ותיקוף לערך

לשירותי שיקום בקהילה .לבסוף אפסיידס בשבילי היא

הפלטפורמה של אפסיידס ,מאפשרת לתת הזדמנות לדבר את הידע

העצום שלו וכל זאת ע"י עמיתים נותני שירות

הזדמנות לחבור לא.נשים בעלי ערכים ולב כמו שלי ולפעול

מניסיון וללמוד זה מזו ,בקבוצת אנשים שעברו חוויות קצה נפשיות .אני

שמשמשים בניסיון האישי שלהם ככלי  .הכוח שטמון

יחד -וזו הרגשה עילאית ומרנינה!אני מודה לכל השותפים.ות -

שמחה לקחת חלק ומתרגשת לקראת המשך ההכשרה ותחילת

בתמיכת עמיתים הוא עצום ופרוייקט האפסיידס נותן

תרומתכן.ם אינה מובנת מאליה כלל והיא יקרה מפז ,ומצפה

החברותות.

את המקפצה לכוח הזה לגדול ולתכנים כמו החלמה

להמשך דרך מרתקת ומשגשגת.

,ידע מניסיון ועוד להשפיע על מעגלים רחבים יותר.
עדי בר ניר -עמית מומחה במרכז לבריאות הנפש מזור מזה חמש וחצי שנים ,מרצה ומנחה
מירב רביניאן-עמיתה מומחית בתוכנית "צרכנים נותני שירות" ומכשירה מטעם אפסיידס .אפסיידס

קבוצות סיפור אישי באמנות .אני מכשיר בקו לצד ליון גאי מאיר הכשרה שזה עתה החלה

עבורי הוא קשר לקהילה .ערוץ חשוב מאין כמוהו המאפשר מעבר של תכנים המעניקים תוקף

בעמותת אנוש ,זכיתי לחשיפה לפרוייקט אפסיידס ,נראה ככלי מדוייק ונגיש לעבודה ממוקדת

לחווית ההתמודדות לצד יישומים פרקטיים דוגמת החברותות .אני שמחה וגאה לקחת חלק

של מה שאני עוסק בו בכמעט שש השנים האחרונות ,למרות שההכשרה היא בתחילתה ,מצאתי

בהתגשמות של חזון האפסיידס ,להרחיב את מעגלי ההשפעה של ידע מניסיון באמצעות תמיכת

קבוצה מתלהבת ומתמסרת ,אנשים שמסתכלים באומץ על התהליך שעברו ומחפשים נתיבים

עמיתים.

חדשים לשימוש בחומר היקר שהוא הידע מניסיון.
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ד"ר פאולה גרבר אפשטיין -אמא לשלושה ילדים בוגרים

אביה ששון -עובדת בתחום התעסוקה בבריאות הנפש בעמותת

שני לנדאו -עובדת סוציאלית ,המייעצת ונותנת ליווי למנהלים

ומקסימים ,עובדת מעל  25שנה בתחום בריאות הנפש והתחום

אנוש כתשע שנים .תפקידי בפרוייקט אפסיידס הוא להיות

וצוותים שמעסיקים עובדים עם ידע מניסיון אישי .ה"אפסיידס"

מרתק אותי כמו ביום הראשון .גאה להיות חלק באפסייד .רואה

אחראית על התחום האדמינסטרטיבי .עבורי הפרוייקט הוא

הוא פרויקט מרגש שמחבר את הלב של הניסיון של העמיתים

בפרויקט הזדמנות לחבר בין אידאולוגיה עמוקה לבין עשייה

הזדמנות לקחת חלק במחקר עולמי ,ולהיות חלק מתהליך פיתוח

ומקבלי השרותים ומייצר שפה מעמיקה משותפת שביכולתה

משותפת עם נשים אנשים מיוחדים למען קידום הדבר שאני הכי

של כלים והטמעת ההבנה כי בעלי ידע מנסיון הינם אנשים בעלי

להשפיע על המקצועיות של הארגון כולו .יכולת לקחת את הידע

מאמינה בו והוא הערך של הידע של האנשים שהיו והינם בתהליך

ידע וערך רב למערכת בריאות הנפש .אני בטוחה כי תוצאות

מניסיון אישי ולהפוך אותו לכלי עבודה מקצועי.

התמודדות .זו למידה יום יומית של חוויות ,של ענווה ושל סוג

המחקר יעזרו בהובלת השינוי התודעתי והתדמיתי סביב נושא זה.
ד"ר שירלי צרפתי -אני פסיכולוגית קלינית .לאחרונה חזרתי

ידע בעל ערך ייחודי ויחיד.

לארץ לאחר  12שנים בלונדון וחצי שנה באוגנדה .יש לי ניסיון
אלינה גריזמן -עובדת מעל לעשור בתחום בריאות הנפש.

רב בעבודה טיפולית ובריאות הנפש בקהילה ,אך מעולם לא

אפסיידס זו הזדמנות למפגש מרתק ,מרגש ומלמד בין סוגי ידע

עסקתי בתחומים אלו בארץ .אייפסיידס בשבילי זה מפגש ראשון

שונים ומשלימים .מפגש בין 'ידע מניסיון' הנשען על ידע אישי

עם מערך טיפולי ,שיקומי ,קהילתי ושיתופי בארץ ,והזדמנות

ובין 'ידע אקדמי' הנרכש באמצעות למידה ותצפית .אפסיידס זו

נהדרת להכיר וללמוד את דרכי ההתערבות ותמיכה של עמיתים.

הזדמנות יקרה לעבוד בשותפות עם אנשים רבים בארץ ובעולם

בארץ.

במטרה לקדם גישה מכוונת החלמה.

ענבר אדלר בן דור -עובדת סוציאלית ,מנהלת ברמה הארצית את
תכניות עמיתים של החברה למתנסים .הצטרפתי ל"אפסיידס"

דניאל קיסרי -ליווי וייעוץ למנהלים וצוותים בתכנית "צרכנים

ממש לאחרונה .בשבילי זה פרויקט מעניין ומקצועי מאוד ,עם

נותני שירות" של ארגון "יוזמה דרך הלב" ,חברה בוועדת ההיגוי
של אפסיידס ומלווה מנהלים וצוותים אשר מעסיקים עמיתים

אדוה גפן -מנהלת את תכנית "צרכנים נותני שירות" .אנחנו

שלוקחים חלק בהכשרה וביישום .עבורי פרויקט אפסיידס מסמל

מדברים הרבה שנים על הסמכה של בעלי ידע מניסיון ,על

פריצת דרך בהתפתחות והתמקצעות של עמיתים ,אנשי מקצוע

תפקידו של עמית נותן שירות ושל עמית מומחה ,על תמיכת

ושל שניהם יחד בתהליכי עבודה בשותפות .הפרויקט נותן כוח

עמיתים והכח שיש בכך .השיח הזה היה קצת חסר צורה ,קצת

ותעוזה לכבוש מחוזות חדשים שהיו רחוקים מהישג יד ,בכך

לא ברור איך זה יראה ,אינטואיטיבי אבל לא מוחשי .הבנה

שמעבירים הלכה למעשה יכולת השפעה ניכרת לידיהם של עמיתים,

ברורה של הערך לצד הצורך לבנות ולהמשיג .ואז הגיע

דבר שלתפיסתי האישית והמקצועית אמור להיות טבעי ומובן

האפסיידס  -במסגרתו יש התערבות המגדירה את שפת

מאליו .מרגש לקחת חלק במשהו גדול ומשמעותי אשר בכוחו

העמיתים ,היוצרת יחד זהות ,הממחישה הלכה למעשה מהי

להשפיע ברמה הרחבה ביותר על מתן השירותים בבריאות הנפש.

תמיכת עמיתים.
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אנשים נפלאים שמאמינים בפוטנציאל של ידע מניסיון ,כשהוא
מיושם ומוטמע נכון ,להשפיע על הארגון כולו ולהפוך אותו
להרבה יותר מכוון החלמה.

איילת בסיס -עובדת בתחום בבריאות הנפש מעל עשור .כיום
מנהלת מרכז למשפחות יהל בחדרה .בפרוייקט אפסיידס ערכתי
ראיונות עם מקבלי השירות בנקודות מדידה שונות .שמחתי
להכיר מקרוב את התחום ידע מניסיון .לוקחת תחום זה לחיי
המקצועיים והאישיים ככלי ומשאב אישי שלי.

עמיתים נותני שירות:PSW -
"שמי סלביה ואני גאה להיות מדריכה באפסיידס .חיפשתי דרך להפוך את הסיפור
האישי שלי למשמעותי ,אפסייד נתנה לי הזדמנות מיוחדת כזו .כאן ניתנה לי

האפשרות לספר על ההתמודדות שלי ,לתת מכוחי ומנסיוני .תוך הבנה כנה ואמיתית
לאדם שמולי ,למקום בו הוא נמצא .להעניק לו תקווה ואמונה ותחושת מסוגלות .כך
שיום אחד ,גם הוא יעשה זאת למען אדם אחר .המפגש עם מתמודדים אחרים
משאיר אותי מחוברת למקום ממנו באתי ,להבנה שעלי לשמור בערנות רבה על
המקום שבו אני נמצאת היום .זכות גדולה עבורי לקחת חלק בפרוייקט ולהפיץ את
הבשורה.תודה לכל הנוגעים בדבר" .סילביה כהן גדול ,חברותא ירושלים"2020 ,
"שמי רחל אני מדריכה בפרוייקט אפסיידס .מרגישה שאני חלוצה בשליחות ,עבורי

"שמי מוטי ,השתתפתי בפרוייקט אפסיידס בתפקיד מנחה חברותא

זאת הזדמנות להעניק לאדם כוח ותקווה כשם שהעניקו עבורי כשאני היתי זקוקה.

במשרדי ראשון לציון .יש לציין שהחברותא תרמה לי הרבה וגם

אני פתוחה לספר את הסיפור שלי אחרי שנים בהם שתקתי בתקווה שהמילים שלי

בעבודה עם הדיירים בפרט .פרוייקט אפסייד הוא פרוייקט מבורך

יעניקו את האומץ להיפתח ,לקבל עזרה ,לצאת מהסבל .חשוב לי להקשיב בלי

שנותן לאנשים שיש להם ידע מנסיון כושר ביטוי גבוה ונותן לי בכול

לשפוט ,להכיל את הכאב ,לחבק ,לאהוב ,והחשוב מהכל להאמין שכל מקום קשה

אופן דוגמא אישית לתת ולעזור לדיירים במיוחד בתקופה מאתגרת זו.

בו היתי עזר לי לצמוח ולגדול .אתן מנסיוני לאחר ואזרע בו את האמונה שזה יכול

הנחיית החברותא נתנה לי ביטחון עצמי ופתחה לי אופקים חדשים"...

ליקרות אם רק גם הוא יאמין"

(מוטי ,עמית מנחה ,חברותא ראשון לציון ,פרוייקט אפסיידס )2020
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פעילות עץ החיים
Tree of life

צרכני בריאות הנפש -משתתפי החברותות:
"פרוייקט אפסיידס בשבילי זו חברותא בה הייתה אווירה טובה,
הרגשה של שותפות ,הרבה עידוד ותקווה קבלתי שם"....

"החברותא מאוד הועילה לי בעיקר

לא להתייאש...להחזיק בתחושת
תקווה"

"פרוייקט אפסיידס הוא מודל לשאיפה לאיפה אנחנו כמתמודדים
יכולים להגיע כנותני שירות בעתיד...יישר כח למדריכים המנחים"

"ייתכן שכבר ידעתי את כל מה שלמדנו בחברותות...אבל ..לשמוע את
אותם הדברים מאנשים שגם הם מתמודדים עם מצבים דומים לשלי היה
משמעותי בשבילי ומחזק"
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לכל חברנו ושותפנו היקרים בארץ ובעולם
צוות הישראלי של פרוייקט אפסיידס
מאחל לכולכם שנה טובה

הפרויקט מלווה בחברי וועדת היגוי:
משרד הבריאות -עדי נעמן
נבחרת עמיתי אפסיידס בישראל
עמיתות מכשירות שלב הפיילוט והיישום -שמרי הדס גרונדמן ,ליון גאי מאיר ומירב רביניאן
תכנית צרכנים נותני שירות ,יוזמה דרך הלב -אדווה גפן -מנהלת תכנית צרכנים נותני שירות,
יעל שביט ,שמרי הדס גרונדמן ,מירב רביניאן ,דניאל קיסרי ,שני לנדאו ,הילה טל שחר.
עמיתים לזכויות -נגה שטיימן ,שירה שטרנפלד
פרופ' מקס לכמן -חבר בתכנון הפרוייקט ויועץ בכיר למדיניות והטמעה.
ד"ר פאולה גרבר אפשטיין ,מרצה בבי"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת תל אביב ,חברה
לתכנון הפרוייקט ויועצת בכירה הכשרה והדרכה.
ארוגנים מיישמים של פרוייקט " -UPSIDESקידום פרוייקטים שיקומיים" ו"אנוש" (שלב
היישום) ,חברת "נתן" ו"( "ORSשלב הפיילוט)

צרו קשר עם חוקרי "אפסיידס" הישראלים:
פרופ' גליה מורן galia.moran@gmail.com
פרופ' מקס לכמן lachman55@gmail.com
ד"ר פאולה גרבר אפשטיין paulagarbere@gmail.com
אלינה גריזמן alina.volo@gmail.com
אביה ששון ,רכזת אדמנסטרטיבית אוניברסיטת בן גוריון
aviasass@post.bgu.ac.il
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