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 מן השדה  

 פסיכו־סוציו־אונקולוגיה: 

 האתגר בפיתוח התערבויות 

 של עובדים סוציאליים 

במערכת הבריאות 

שלומית פרי, עמ׳ 30

 משולחן המועצה

 מבט על פעילות 

המועצה לעבודה 
 סוציאלית בשנים

2016-2011

אורית נוטמן־שוורץ, עמ׳ 10

 עמדה 

 אלוהים מרחם 

על ילדי הגן   

 עינב ניר, עמרי גרנק, מיתר 

 בן ארצי ומירי רבינוביץ' 

מרציאנו, עמ׳ 28

אך החיטה צומחת שוב...





דירוגים לפי צו ההרחבה של עובדים סוציאליים, יסודי, על יסודי, עוז לתמורה ואופק חדש, דירוג 	 
מנהלי ועוד.

פורטל שכר לעובדים בשרת אינטרנט מאובטח: עובד מציג את תלוש השכר שלו, תלושים הסטוריים 	 
ודוחות נוספים ב״ענן״ )בדומה לאתר תלושים של משרד החינוך( ומשלוח תלושי שכר ישירות 

לתכובת האימייל של העובד
בדיקות פרטי עובד מול ביטוח לאומי	 
חישובים אוטומטיים: הפחתה אוטומטית של שעות עבודה בשל גיל, תוספת אם ועוֿד	 
קופול גמל: הגדרת אחוזים שונים לעובדים באותה תקופה, ללא צורך בפתיחת קופות נוספות	 
 	)WSF( דיווחים רטרואקטיביים לביטוח לאומי, וקבלת החזרים, ללא צורך בדוחות מתקנים
 	My Salary הצגת תלושי שכר, נוכחות וחישוב באפליקציה סלולארית
 	A4 הדפסת תלוש חסוי )מעטפית(, נייר צבעוני או דף לבן

עוקץ מערכות:  ✔ 25 שנות ניסיון  ✔ מעל 10,000 לקוחות  ✔ 12 שנות דירוגים

טלפן/י עכשיו להדגמה

073-2295522

תוכנה ידידותית למשתמש, הטמעה קלה, ליווי לאורך כל הדרך: 
הדרכות, השתלמויות בתחום דיני עבודה ושכר, צוות מקצועי

 חדש - יום השתלמות בבית הלקוח המותאם לצרכיו כולל בדיקת תקינות תלושי דירוגים

חדש - קורס חשבות שכר הוראה

השירותים הללו מסופקים על ידי מומחים לשכר דירוגים ופתוחים גם ללקוחות של תוכנות אחרות

האם השכר שלך משולם
לפי צו ההרחבה?

לעוקץ ירושלים פתרון מלא לחשבי השכר.
תוכנת שכר כולל דירוג עובדים סוציאליים.



עובדים סוציאליים
בואו הביתה

הצטרפו למגמה היחידה 
בארץ המיועדת אך ורק עבורכם

התקשרו עכשיו: 03-5288171
www.psagot.com

סי.בי עו“ס
מכון פסגות

Super
עו”ס

שיטות מוכחות
ומומלצות

הסמכה כמטפל
התנהגותי קוגנטיבי

כלים חדשניים

כיתות קטנות
והומוגניות

מוכר ע“י איט”ה

מוכר לגמו“ש

 מגמת העו”סים בביה“ס לפסיכותרפיה של מכון פסגות בשת“פ
המח‘ לחינוך ופסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה

 ובחסות מערך לימודי החוץ
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חברי המערכת

אילנה בן שחר - יו”ר המערכת,
 מיטל ויסמן צברי - סגנית עורכת, 

אהובה אוברשטיין, שלי אינגדאו־ 
 ונדה, ד"ר טל ארטן ברגמן, 

 ד"ר עפרה ארן, אביטל גבאי, 

 פרופ' יעל גירון, ד"ר מאיר חובב, 

ד״ר מעין לונטל, פרופ' אלי לונטל, 
נחום מיכאלי, ד"ר עינב שגב

מו”ל

האגודה לקידום העבודה הסוציאלית

רח’ ארלוזורוב 93, ת”א 62098

טל. 03-6921180

פקס. 03-6921148

www.socialwork.org.il

meidaos.new@gmail.com

עריכה לשונית

נעמה דותן

עיצוב גרפי

נילי גולדמן ל”ניו יורק ניו יורק”

הפקה ומודעות

ניו יורק ניו יורק )ישראל( בע”מ

יהודה הלוי 92, ת”א 6527510

טל. 03-5619993

פקס. 03-5625732

www.newyork-newyork.co.il

”newyork@bezeqint.net
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 אנו מבקשים להודות לד״ר ברברה אפשטיין, ששימשה 

 קוראת מן החוץ לשנת 2016 ואוזכרה באופן לא מדויק בגיליון הקודם. 

עם ד״ר אפשטיין הסליחה.

 הנחיות להגשת מאמר לכתב העת 

 תוכלו למצוא באתר איגוד העובדים הסוציאליים בכתובת

www.socialwork.org.il תחת לשונית "מידעו"ס"

הכיתוב בשער: מתוך שירה של דורית צמרת, שנכתב בעקבות מלחמת יומה"כ



דבר העורכת
קוראים וקוראות יקרים,

אני שמחה להציג בפניכם את הגיליון ה־83 של המידעו"ס, שיוצא מעט לאחר חג השבועות. שמות רבים ניתנו לחג זה - כל אחד 
מהם מדגיש פן ייחודי משלו וביחד הם מציגים את מכלול משמעויותיו של החג: חג החמישים, חג הקציר, מתן תורה, שבועות, 

ביכורים, חג עצרת וחג הקהל. 
ומה לנו ולכל אלה? לקראת כל גיליון אנו שוקדים על הבאת המיטב מן התורה המקצועית הקשורה בעשייה שלנו, קוצרים 
מפירותיה - שלחלק מהכותבים הם בגדר "ביכורי" העשייה, ומציגים בפניכם מגוון פנים: דילמות, רעיונות, תכניות ודרכי התערבות 

ללמידה, מחשבה, תגובה וגאווה.
ומה בגיליון הפעם?

פתיחה שכולה גאווה: יום ההוקרה בכנסת לעובדות ולעובדים הסוציאליים, המתקיים זו השנה השנייה; מסורת שיזמה יו"ר האיגוד 
צפרא דוויק ומביאה כבוד ליוזמים, לשותפים ולמשתתפים. 

נעה אמיר, מזכירת החטיבה הציבורית באיגוד העו"סים, משתפת אותנו באירועי יום זה, שהוא מפגש מיוחד המעלה את המודעות 
למקצוע שלנו בקרב מקבלי ההחלטות ובה בעת מאפשר לנו לחוש את ההערכה, ההוקרה והתודה על פועלנו. במהלך היום הוענקו 
פרסים ותעודות הוקרה לעו"סים מצטיינים, במעמד חברי כנסת ועמיתים מן השדה ומן האקדמיה, מן המרכז ומן הפריפריה, והוצגה 

תערוכת הצילומים "רגע בחיי", החושפת טפח מעולמם של העובדים הסוציאליים.  
במדור "משולחן המועצה" מסכמת יו"ר מועצת העובדים הסוציאליים, פרופ' אורית נוטמן שוורץ, שש שנות עבודה אינטנסיבית 
שתרמה לעיצוב מדיניות הרווחה והחקיקה בישראל, כולל הסוגיות שדיוני המועצה התמקדו בהן בשנים אלה: סוגיית העוני, הצורך 
בחקיקת חוק שירותי רווחה חדש, הקמת אומבודסמן לענייני רווחה, קידום שירות אוניברסלי, הגברת חקיקה ואכיפת חוקי הגנה 

על עו"סים ומשרתי ציבור, תופעת השיימינג והתאמת חוק העו"סים לרוח הזמן.
ואם בשירות אוניברסלי עסקינן, חיזוק לגישה זו תוכלו למצוא במאמר העמדה "אלוהים מרחם על ילדי הגן". עינב ניר, עמרי גונק, 
מיתר בן ארצי ומירי רבינוביץ' מרציאנו, סטודנטים לתואר ראשון במכללת ספיר, קוראים להחיל את מדיניות טובת הילד וזכויותיו 
גם על הילדים חסרי המעמד בישראל ולעבור מחוק סלקטיבי לחוק אוניברסלי. נייר עמדה נוסף מציגה יהודית אלוש, סטודנטית 
לתואר שני שהיא גם עו"ס אזורית ופקידת סעד לחוק הגנה על קשישים במחלקת הרווחה ברמלה. יהודית מציעה מענה לצורך של 

אוכלוסיית הקשישים, שגם ימצה את השימוש במתקנים ציבוריים. 
עוד בגיליון - משולחן ועדת האתיקה. נחום מיכאלי, חבר בוועדה ובמערכת המידעו"ס, מציג דילמה: מה קורה כאשר הערכים 
האישיים נמצאים בקונפליקט עם הוראות קוד האתיקה או עם מדיניות השירות שהעו"ס משתייך אליו? נשמח לקבל את חוות 

דעתכם בנושא ולקיים שיח ציבורי מעל דפי הגיליונות הקרובים. 
התייחסות חדשנית לשימוש בכלי התיאטרון הקהילתי )נושא שכבר נדון בעבר במידעו"ס(, שהמוטו שלה הוא "כל העולם במה 
וכולנו שחקנים", מציגה נעמה בינסקי, מנהלת היחידה לעבודה קהילתית בבת ים. נעמה מספרת על תיאטרון של נשים המקיימות 
הורות עצמאית, שהוקם כמענה לצורך שלהן בקהילה. החידוש הוא בהשתתפות הפעילה של העו"ס הקהילתית ובשימת הדגש על 

פרקטיקת מדיניות לצד התרומה לנשים כפרטים.
התערבות קבוצתית נוספת המוצגת בגיליון מתמקדת הפעם בנו, המטפלים. איילת אברמוביץ, סגנית מנהלת השירות הסוציאלי 
בביה"ח שיבא, מתארת תהליך עבודה של קבוצה מתמשכת של עמיתים כוננים. הקבוצה הוקמה כדי לסייע לכוננים לעבד את 
חוויותיהם ולמנוע טראומטיזציה משנית ואת תשישות החמלה. העיסוק ב"מי יציל את המציל" כבר הועלה כאן בעבר, אך אין מצב 
דומה למשנהו ואנו רואים חשיבות בהצגת התערבויות הבאות לחזק אותנו, המטפלים, לשמור על בריאותנו הנפשית ולאפשר לנו 

להמשיך לטפל במצבים רגישים תוך צמצום הפגיעה בנו. 
בהמשך תמצאו את מאמרה של ד"ר שלומית פרי, לשעבר מנהלת השירות לעבודה סוציאלית במרכז דוידוף שבביה"ח בילינסון, 
על הפסיכוסוציואונקולוגיה והאתגר שבהתערבות העו"סים במערכת הבריאות. המאמר מאפשר הצצה לעולם הרחב והמרתק של 
הפסיכואונקולוגיה ומשתף את הקורא בשאלות שעלו בקרב צוות העו"סים באשר להתערבות הפסיכוסוציאלית ולקשיים העולים 
ביישום התיאוריה לשפת המעשה. עוד בתחום מרתק זה, סיקור כנס שנערך במרכז שניידר לרפואת ילדים ועסק בגישות חדשות 
בטיפול הפסיכוסוציאלי בילד חולה הסרטן ובמשפחתו. ד"ר עפרה ארן, מנהלת השירות הסוציאלי, וענת קליין, מנהלת הצוות 
הפסיכוסוציאלי במערך ההמטואונקולוגי, משתפות אותנו בדרכים לשפר את איכות חייהם של הילדים חולי הסרטן ומשפחותיהם.
ולסיום, סקירת ספרה של ג'אנט וולס, "טירת הזכוכית". את הספר סקרה מיה חסקל, מנהלת מרכז הקשר באגף הרווחה בהרצליה 
ומטפלת במרכז למניעת אלימות במשפחה, והוא הזדמנות לדיון אנושי ונוגע במתח הטמון במקצוע שלנו: הדרישה לאי שיפוטיות 

כלפי הלקוחות אל מול מצבים ואנשים שגורמים לנו להיות שיפוטיים.
אנו, חברי המערכת, מקבלים בברכה כל רעיון ויוזמה חדשים ומזמינים אתכם לכתוב, להגיב ולשתף.
הגיליון הבא יהיה גיליון ייחודי, שיוקדש רובו ככולו ל־80 שנות עשייה בעבודה הסוציאלית בישראל.

בברכה,

אילנה בן שחר 
עו"ס מומחית בבריאות

יו"ר המערכת       
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דבר היו"ר
עובדות ועובדים סוציאליים יקרים,

- מהחשובים, העקרוניים  אנו נמצאים בעיצומו של מאבק 
והמהותיים - על עתיד העבודה הסוציאלית והטיפול באזרחים 
הוותיקים. כיום, מחצית מבתי האב המטופלים במחלקות לשירותים 
חברתיים הם אזרחים ותיקים, כאשר מספר העובדים המופקדים 
על הטיפול באוכלוסייה זו אינו מצוי בהלימה עם מספר המטופלים 

ההולך וגדל ורחוק מאוד מהנדרש והרצוי.
כיום, עובד סוציאלי אחד בתחום הזקנה מטפל בו זמנית בכ־500 
מטופלים בממוצע. איזה שירות הוא יכול להציע לאוכלוסייה 
כה גדולה, שצרכיה מרובים כל כך? בעוד מספרם של האזרחים 
הוותיקים גדל עם התארכות תוחלת החיים, תקני העו"סים בתחום 
לא השתנו. ההפך הוא הנכון: בימים אלה מתכוונת המדינה לקצץ 
165 תקנים )250 עו"סים( מתחום הזקנה, בשל מחלוקת בין משרד 

הרווחה, מרכז השלטון המקומי והביטוח הלאומי.
כאיגוד, לא נשלים עם פיטורים של עובדים. הכרזנו על סכסוך 
עבודה, ואם האיום יתממש לא נהסס לנקוט צעדים ארגוניים, עד 
כדי השבתה. דרישתנו חד־משמעית: לא זו בלבד שאין לקצץ בתקנים 
אלה, אלא יש להוסיף מידית לפחות 150 תקנים לתחום הזקנה. 
כבר בשנת 2014 הצביע מבקר המדינה על היעדר תקינה ועל 
עומס עבודה בלתי נסבל על העו"ס במתן שירותים לזקן ברשויות 
העובדים  כתפי  על  המוטל  הרב  העבודה  "עומס  המקומיות: 
הסוציאליים מגביל את יכולתם להבטיח רצף טיפולי ומעקב 
תקופתי אחר הזקנים שבטיפולם. הטיפול הוא תגובתי וניתן בעיקר 
בעתות משבר, כמענה לקרות אירוע חריג או צורך מידי," קבע 

המבקר. מאז, המצב רק הלך והחמיר.
המאבק על תחומי האחריות של העובדים הסוציאליים ועל 
הקטנת העומס המוטל לפתחם הוא גם מאבק על מעמדם. לאחרונה 
היינו עדים לאירוע אלימות חמור כלפי עובדת סוציאלית בטייבה, 
עת אלמוני, רעול פנים, ירה לעבר מכוניתה, שחנתה סמוך לביתה 
ביישוב. על־פי החשד, אירוע אלימות זה נבע מהתערבותה של 
העובדת במקרה אלימות במשפחה והעברת האישה המוכה למקלט 
לנשים מוכות. אסור לנו להשלים עם מקרה אלימות מכל סוג 
שהוא. לאחר האירוע וכאות הזדהות עם עובדי המחלקה בטייבה, 
סגרנו לקבלת קהל את כל המחלקות לשירותים חברתיים בארץ 
למשך שעתיים. אלא שנוכח מקרה כה חמור, גם תגובה זו אינה 
מספקת. אני מזמינה כל אחד ואחת מכם להעלות בפניי רעיונות 
לדרכי פעולה עתידיות בתגובה למקרי אלימות - והלוואי שלא 

נידרש להן.
בימים אלה שבה לארץ משלחת ראשונה של עובדים סוציאליים, 
שיצאה למסע לפולין ברוח העבודה הסוציאלית. בחודש אוגוסט 
תצא משלחת נוספת. זה היה מסע חשוב ומטלטל, בין שרידי 
התרבות שהותירה יהדות מזרח אירופה לבין תהומות הזוועה 
האנושית. המסע כלל מפגשים עם עובדים סוציאליים וסטודנטים 
לעבודה סוציאלית בפולין, החיים היום במדינה שצלן הכבד של 

הזוועות שנעשו בה לא במהרה יימחה.  
בחרתי לתת את זכות הדיבור לעו"ס חני שר, מנהלת מרכז יום 
לקשיש ע"ש מרים מרכוס, של עמותת "אור" ברמת גן, שהיטיבה 

לבטא את התרשמותה מהמסע. 
שלכם,

עו"ס מומחה צפרא דוויק
יו"ר האיגוד

מסעו"ס לפולין 

"כשהייתם בבית הספר למדתם שים־המלח הוא המקום 
הנמוך בעולם. את המקום הנמוך ביותר בעולם, שבו אנו עומדים 
עכשיו, לא ברא האלוהים אלא יצר האדם". כך אמר לנו יקי גנץ, 
המדריך שלנו, כשהגענו למחנה ההשמדה באושוויץ־בירקנאו.

ב־4.6.17 יצאה בפעם הראשונה משלחת של עובדים סוציאליים 
למסע לפולין, מטעם איגוד העובדים הסוציאליים ובראשותה 
של יו"ר האיגוד צפרא דוויק. חברי הקבוצה הגיעו ממקומות 
שונים, ממגוון תפקידים ועם נגיעות אישיות שונות לשואה, 
אך את כולנו איחד הרצון לנסות להבין את התקופה האפלה 
בתולדות העם היהודי. יצאנו לדרך עם לא מעט חששות, אך 

עם אמונה שנוכל לתמוך זה בזה לאורך המסע.
את המסע ליווה מדריך מופלא שאין שני לו - יקי גנץ, הרואה 
בהנצחת השואה משימה רבת חשיבות. יקי בנה עבורנו מסלול 
שהמחיש שלושה נושאים מרכזיים: פולין ויהדות פולין לפני 
המלחמה, שואת היהודים והגבורה. המראות שנחשפנו להם לוו 

במידע היסטורי ובעדויות ותיאורים מהתקופה ההיא.
מסענו עבר בתחנות רבות:

בוורשה - במוזיאון ההיסטורי ליהדות פולין; בבית הקברות 
היהודי; בגטו; בעיר העתיקה ובמסלול הגבורה.

בערים ובעיירות שקהילותיהן הענפות נכחדו - טיקוצין, לובלין, 
קרשניק, ליזענסק, וואנצ'ט, מרקובה וטשביניה.

בקרקוב - שם סיירנו ברובע 
היהודי המרשים ושמענו את 

סיפור הגטו.
במחנות העבודה וההשמדה 
מיידאנק,  טרבלינקה,   -
פלאשוב, אושוויץ־בירקנאו, 
ההריגה  ובורות   1 אושוויץ 

ביער לופוחבה.
הזכרנו את חסידי אומות 
העולם, שחלקם שילמו בחייהם 
על הצלת יהודים, ושמענו את 

סיפורי הגבורה של הלוחמים היהודים בקרקוב ובוורשה.
בכמה אתרים ערכנו טקסים לזכר הנספים; טקסים מרגשים, 
שבהם לא נשארה עין יבשה אחת והם הסתיימו בשירה רמה 

של "התקווה" - "להיות עם חופשי בארצנו"
ביום האחרון למסע נפגשנו עם עובדים סוציאליים וסטודנטים 
מקומיים. היה מעניין לשמוע על עבודתם, על תהליך הלמידה 

וההכשרה המעשית, צורת העבודה, וכמובן - תנאי השכר.
המסע הותיר אותי עם שאלות רבות, שכמובן נשארו ללא 
פתרון: איך אפשר להבין את הרוע שגרם להשמדת בני עמנו? 
איך אפשר לקלוט את תעצומות הנפש והגוף של השורדים 
את הזוועות? עוד ימים רבים יידרשו לי כדי לעבד את אירועי 
שמונת הימים על אדמת פולין, המסע בעקבות הקהילה היהודית 

שהושמדה ומיליוני היהודים שאינם עוד. 
דוויק,  לצפרא  להודות  ברצוני  למסע  חבריי  כל  בשם 
שדאגו  וייס,  ולנגה  מיכאלוביץ  למירלה  האיגוד;   יו"ר 

לתכנון וללוגיסטיקה; וליקי המדריך, על החוויה המעצימה 
והמרגשת.

עו״ס חני שר
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נעה עמירמן האיגוד

יום הוקרה בכנסת לעובדים    הסוציאליים 

 נעה עמיר - מזכירת החטיבה הציבורית 

 באיגוד העובדים הסוציאליים בהסתדרות.

noaa@histadrut.org.il

יום  2017 חגגנו בכנסת את  ב־17 במרס 
ההוקרה לעובדות ולעובדים הסוציאליים. ואיזו 

חגיגה זו הייתה!
בשנים האחרונות, מאז כניסתה לתפקיד יו"ר 
האיגוד, יזמה והובילה צפרא דוויק מסורת 
חדשה: מאות עובדים סוציאליים ועובדות 
סוציאליות מגיעים לכנסת ומשתתפים באירועי 

יום ההוקרה השנתי לפועלם ולתפקידם. 
זה התחיל בתקופתו של שר הרווחה הקודם, 
מאיר כהן, שהיה חבר קרוב שלנו, תמך באיגוד 
וראה בעו"סים את חוד החנית של עבודת 
הרווחה והקהילה בישראל. מאז עברו שנים 
מספר, הממשלה התחלפה, השר התחלף - 
אך ההערכה והוקרת התודה לכם, העובדות 

והעובדים הסוציאליים, רק גדלו.
החטיבה  כמזכירת  לתפקידי  כשנכנסתי 
הציבורית באיגוד, הפקת יום ההוקרה בכנסת היה 
בין הפרויקטים הראשונים שהונחו על שולחני. 
מיד נזכרתי בתקופת עבודתי בכנסת, כיועצת 
הפרלמנטרית של חה"כ נחמן שי, ובוויכוחים 
הקשים שהתקיימו מעל דוכן המליאה, בוועדות 
ועל  ובדיונים מיוחדים על מעמדם  הכנסת 
תפקידם של העובדים הסוציאליים. כבר אז היו 
"נשמות טובות" שהטיחו האשמות קשות ביותר 
בעו"סים ובתפקודם וסילפו את האמת מעל כל 
במה אפשרית. על כן, לא הייתה שמחה וגאה 
ממני לאחוז במשימה בשתי ידיים ולעשות הכול 
כדי שכנסת ישראל, חבריה, עובדיה ומבקריה 
ייחשפו לעבודתם הקשה של העו"סים, יכירו 

ויוקירו אותם על כך. אך יותר מכול - רציתי 
להמשיך ולחזק את הקשר שבין האיגוד לבין 
חברי כנסת מובילים מהאופוזיציה ומהקואליציה, 
כדי שיעמדו לצדנו במאבקים הקשים שעוד נכונו 
לנו בדרך לשדרוג מעמדו של העובד הסוציאלי.
עינינו  לנגד  המשימה הראשונה שעמדה 
הייתה בחירת הנושא ליום ההוקרה. לאחר 
שנים שהכנסת עוסקת בעובדים הסוציאליים, 
במעמדם, בשכרם ובעיקר במטופלים שלהם, 
היה ברור שעלינו להתמקד בזווית חדשה, שטרם 
נראתה, כדי למשוך את תשומת לבם של מקבלי 

ההחלטות. 
לאחר פרסום קול קורא ובקשה לקבלת רעיונות 
לנושא היום ולנושאים לדיוני הוועדות, הוחלט 
לכוון את הזרקור אל חוויותיהם האישיות של 
העובדים הסוציאליים; חוויות שעיצבו אותם 
בעבר ובהווה ויש להן השפעה על האופן שהם 
מבצעים את עבודתם כיום. יום בכנסת שמוקדש 
כולו לעובד הסוציאלי! לא למטופלים שלו ולא 
למנהלים שלו; יום שנוכל לתת בו מקום לעשייה 
הייחודית של העובדים הסוציאליים ולשתף 

אחרים בנושאים שאינם מוכרים להם. 
לשמחתנו, חברות הכנסת שולי מועלם־רפאלי 
ואורלי לוי־אבקסיס שמחו לשתף עמנו פעולה 
והסכימו מיד להוביל את היום מטעם הכנסת. 
לשתיהן - וכמובן גם לצוותי הלשכות שלהן, 
שעמדו לרשותנו בכל דבר ועניין - שלוחה ברכת 

תודה בשם כולנו.

תעודות הוקרה למצטיינים
למעלה מ־500 עובדות ועובדים סוציאליים 
פקדו את משכן הכנסת ב־17 במרץ. האירוע 
העובדים  בהנחיית  חגיגי,  בטקס  נפתח 

הסוציאליים גל שחם וגל מיבר־הלר ובנוכחות 
שר העבודה והרווחה חיים כץ, יו"ר ההסתדרות 
אבי ניסנקורן, מנכ"ל משרד הרווחה אביגדור 
קפלן וחברי כנסת רבים: אילן גילאון, נחמן 
ילין, יעל  שי, מרב מיכאלי, דב חנין, חיים 
גרמן, תמר זנדברג, עיידה תומא־סלימאן, 
ארי  בן  מירב  ג'אברין,  יוסף  מרגי,  יעקב 
זו הייתה פתיחה מרשימה  ורבים נוספים. 
וגם הזדמנות לבעלי התפקידים הבכירים 
להודות לעובדים הסוציאליים ולהבטיח את 

תמיכתם בנו. 
ותעודות  פרסים  הוענקו  הטקס   במהלך 

הוקרה לעו"סים מצטיינים בעבודתם לשנת 
תקוע,  דפנה  שיר  ד"ר  נבחרו  השנה   .2017

פרופ' ריקי סוויה, עו"ס יעל עדן ברוך וצוות 
שיקום מוגבלים בעיריית אשדוד. ההיענות 
הגדולה והפרגון שהפגינו מאות )!( מנהלים 
ועמיתים, שהמליצו על כפיפים ועל חברים 
לעבודה, היו מעצימים ומרגשים. אין לנו ספק 
שכל השמות שהגיעו לידינו היו של עובדים 
מצטיינים - אך בתחרות, כמו בתחרות, לא 
כולם יכולים לזכות. תודה לעו"ס דליה אהוד 
ולחברי הוועדה הבוחרת, שעשו את עבודתם 
במקצועיות, בדיסקרטיות ובהתגייסות ראויים 

להערכה והובילו תהליך בחירה מרשים.

"רגע בחיי": תערוכת צילומים 
העבודה  של  נוסף  רובד  להבליט  הרצון 
הסוציאלית והעוסקים בה הוליד את תערוכת 
"רגע בחיי". תערוכת צילומים שצילמו עובדים 
סוציאליים מכל רחבי הארץ ומתחומי עיסוק 
שונים וכשמה כן היא: רגעים אינטימיים, אישיים 

ומיוחדים בחייהם של העו"סים. 

בתום פגישה עם חברי הכנסת של המחנה הציוני
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2017 יום הוקרה בכנסת לעובדים    הסוציאליים 
רגע  או  ולצלם מקום  התבקשתם לבחור 
המבטאים חוויה משמעותית ביום העבודה 
שלכם: מקום משמח או מתסכל; חברים לעבודה; 
מקום שנותן במה לצדדים הטובים או הפחות 
טובים ביום עבודה טיפוסי; מקום שמבטא רגש 
מסוים או זיכרון מיוחד. קיבלנו מאות תצלומים. 
בעזרתו הנאמנה של האמן המוכשר רן עזרא, 

התערוכה,  בהפקת  שסייע 
16 מהם, והם עוררו  נבחרו 
התרגשות ותחושת הזדהות 

חזקה.
יו"ר  בתום הטקס כינסה 
סיעת המחנה הציוני, חה"כ 
חברי  את  מיכאלי,  מרב 
הכנסת ממפלגתה למפגש 
ח"כ  המפלגה,  יו"ר  אתנו. 
יצחק הרצוג, פתח במלים 
חמות וחברי כנסת נוספים 
צפרא   . ו אלי הצטרפו 
דוויק, יו"ר האיגוד, הזכירה 
לנוכחים כי קל לומר תודה, 

אך התמיכה האמתית חייבת 
להיות במאבק לשיפור תנאי 

השכר של העו"סים. אין ספק כי קיים קונצנזוס 
בין חברי הכנסת בדבר שינוי שכר העו"ס לשכר 

ראוי ומכובד. 

דיונים בוועדות הכנסת
משם המשכנו לחלק הארי של היום - הדיונים 
בוועדות הכנסת. הוועדות עצרו את סדר יומן 
והקדישו דיונים מעמיקים וענייניים לטובת 
העובדים הסוציאליים. בכל ועדה נכחו חברי 
כנסת ועשרות עובדים סוציאליים, שייצגו 

בכבוד את עמדותינו. 
העבודה  בוועדת  התקיים  המרכזי  הדיון 
והרווחה, שדנה בתנאי השכר והעבודה של 
העו"סים, בתנאים ובתקינה אל מול המטלות 
ועומס העבודה. בוועדת החינוך עסקנו במצבם 
של הסטודנטים לעבודה סוציאלית, במעמדם 
של המדריכים ובכאוס הקיים בתנאי עבודתם; 

הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול דנה 
במחסור החמור בעובדות סוציאליות ביחידות 
להתמכרויות ברשויות המקומיות; הוועדה 
למעמד האישה עסקה במעטפת למשפחות 
חד־הוריות השרויות במצוקה כלכלית וחברתית; 
והוועדה לעלייה וקליטה דנה בגיוס עובדים 
סוציאליים עולים, שיעניקו טיפול מותאם 

שפתית ותרבותית לעולים חדשים. 
כהמשך ישיר לקו שהנחה אותנו בארגון 
הסוציאלי  בעובד  עסקו  הדיונים  האירוע, 

עצמו ולא במטופליו. דווקא חלק מהעו"סים 
התעקשו לדבר על מטופליהם ולא על עצמם, 
כיאה לעובד סוציאלי מסור. לטעמי, ההתעקשות 
שלנו להציף את החוויות של העו"סים הייתה 
נכונה. מגיע לכם לקבל את הבמה, לפחות פעם 
בשנה, להציג את נקודת המבט שלכם ואת מה 

שעובר עליכם מדי יום ביומו. 
היו  הוועדות  דיוני  כאמור, 
מעמיקים ומקצועיים ויצאנו 
מהם עם מסקנות חשובות 
ועם דרישה של יושבי ראש 
המשרדים  מן  הוועדות 
דוח  ר  להעבי ים  נ השו
התקדמות. בימים אלו אנו 
עוסקים בקידום המסקנות 

ובהנעת התהליכים.
עוד יום הוקרה הסתיים 
בהצלחה, אבל אנחנו, באיגוד, 
איננו שוקטים על השמרים. 
נמשיך להילחם במלוא המרץ 
ובחזיתות הרבות והשונות 
למענכם, העובדות והעובדים 

הסוציאליים. 
היריעה קצרה מלפרט את כל האנשים שאני 
חבה להם תודה ושבזכותם היה היום מוצלח, 
מהנה ומעורר. אני מודה לכולם ובטוחה שנמשיך 

לעשות דברים גדולים יחד.
והעובדים הסוציאליים,  ואתם, העובדות 
המשיכו בעבודת הקודש שלכם בידיעה שאנו, 
באיגוד, בהובלתה של צפרא, עושים הכול כדי 

להפוך את המציאות שלכם לטובה יותר.

נתראה ביום ההוקרה 2018.

תערוכת "רגע בחיי". צילומים שצילמו עובדים סוציאליים מכל רחבי הארץ

 כשנכנסתי לתפקידי כמזכירת החטיבה 

 הציבורית באיגוד, הפקת יום ההוקרה בכנסת 

 היה בין הפרויקטים הראשונים שהונחו על שולחני. 

לא הייתה שמחה וגאה ממני לאחוז במשימה בשתי ידיים... 
רציתי להמשיך ולחזק את הקשר שבין האיגוד לבין חברי 
כנסת מובילים מהאופוזיציה ומהקואליציה, כדי שיעמדו 

 לצדנו במאבקים הקשים שעוד נכונו לנו בדרך 

לשדרוג מעמדו של העובד הסוציאלי
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אורית נוטמן־שורץמשולחן המועצה 

מבט על פעילות המועצה לעבודה 
סוציאלית בשנים 2016-2011

המועצה לעבודה סוציאלית, הפועלת מתוקף חוק העובדים הסוציאליים 
התשנ"ו-1996, מסכמת בימים אלו שתי קדנציות )2016-2011( של 
פעילות בראשות פרופ' אורית נוטמן־שורץ. בחודשים הקרובים ימונו 

חברים חדשים למועצה, כך שלמעשה יוחלפו 50% מחבריה. 
המועצה לעבודה סוציאלית היא מועצה מייעצת לשר הרווחה והשירותים 
החברתיים בעניינים הנגזרים מחוק העובדים הסוציאליים ובעניינים 
נוספים הנוגעים לעיסוק בעבודה סוציאלית  )תקנה 52 לחוק העובדים 
הסוציאליים(. מטרת העל של המועצה היא לסייע לשר במימוש אחריותו 
כלפי משתמשי שירותי הרווחה, מתוך התייחסות רחבת מבט לרווחה 

בחברה הישראלית על גווניה השונים. 
החוק מתייחס במפורש לתחומים שעל השר להתייעץ בהם עם המועצה, 
כמו תחום הרישוי וההכשרה לעבודה סוציאלית, תחומי העבודה של העובד 
הסוציאלי ואיכותה של העבודה המקצועית. המועצה עוסקת במיצובו 
של מקצוע העבודה הסוציאלית ובהתפתחות מערכי הרווחה הכוללים 
במדינה במסגרת תכנית רב־שנתית. היא עושה זאת באמצעות מליאת 
המועצה - שדנה בסוגיות של מדיניות, וחמש ועדות מרכזיות - הנגזרות 

מתחומי הפעילות המוגדרים בחוק. 
בעיתוי זה, של החלפת משמרות, המועצה קיימה דיון מיוחד שנועד 
למפות ולהעריך את הנושאים שהיו על סדר יומה בשתי הקדנציות 
האחרונות בתחומי החקיקה, מדיניות הרווחה ותפקידו של משרד הרווחה, 
ואת העשייה שנועדה לחזק את המקצוע ונגעה בתחומי המומחיות, ייחוד 
העיסוק והקשר עם המל"ג ועם מנהלי בתי הספר לעבודה סוציאלית. מנעד 
עיסוקיה של המועצה רחב. בחרנו להציג את עיקרי הנושאים ולאפשר 
לקהל העובדים הסוציאליים מבט מקרוב על הנעשה במליאת המועצה. 
במהלך תקופה זו, המועצה ראתה את עיקר תפקידה בהשפעה על 
עיצוב מדיניות רווחה בישראל ובהתאם השקיעה את עיקר משאביה 
ברמת מדיניות הַמקרו של הרווחה בישראל. המועצה המליצה לכל השרים 
שכיהנו בתקופה זו לראות את תפקידם כמתכללי מדיניות הרווחה של 
ממשלות ישראל. ראיה מתכללת זו כוללת התייחסות לעבודה סוציאלית, 
לחינוך, לבריאות, לדיור, וברוח ימים אלה - לכל חמשת המ"מ של זאב 

ז'בוטינסקי: מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא. 
הסוגיה המרכזית, שהמועצה ראתה ועודנה רואה כהכרחית וחשובה, 
היא סוגיית העוני. עם התכנסותה לראשונה, בחודש ינואר 2011, שמה 
לה המועצה הנוכחית למטרה להעלות את המודעות לסוגיה זו בקרב 
קובעי המדיניות - באמצעות השר והנהלת המשרד - ובקרב כלל הציבור. 
מעבר לתפקיד המתריע בשער, המועצה ניהלה סדרה של דיונים 
שעסקו, בין היתר, בהגדרה של קיום בסיסי ו/או קיום בכבוד, ובתפקיד 
העבודה הסוציאלית והעובדים הסוציאליים - כפי שהם נגזרים מהעלייה 
בשיעור החיים בעוני בישראל. במקביל ביקשה לעקוב אחר תכניות 
לצמצום העוני ולגבש, מתוך ראייה מתכללת, תכנית סדורה לטיפול 
בעוני. בהמשך השתתפו כמה חברי מועצה בוועדה למלחמה בעוני 
בראשות חה"כ אלי אללוף, שהוקמה על ידי חה"כ השר לשעבר מאיר 
כהן. גם כיום, המועצה חוזרת על המלצתה כי משרד הרווחה הוא שינהיג 
את הטיפול בעוני, בשיתוף עם משרדים נוספים - כמו משרד הבריאות, 

משרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד השיכון ועוד. 
עוד בהקשר של קביעת מדיניות, המועצה ראתה - ועדיין רואה - חשיבות 
בחקיקת חוק שירותי רווחה חדש. לא אחת הבהירה המועצה כי חוק הסעד 

תשי"ח-1958 אינו נמצא בהלימה לשינויים שהמקצוע והחברה עברו במשך 
47 השנים שחלפו מאז חקיקתו. הוא התאים לתקופה שלקוחות קיבלו 

מלשכות הסעד עזרה כלכלית, אף לקיום היומיומי, עוד טרם חקיקת חוק 
הבטחת הכנסה. חקיקה כזו אינה תואמת את עיגונן כיום בחוק של זכויות 

הלקוחות ואת הראייה של קבלת סיוע כזכות ולא כחסד. 
המועצה, בעמדתה זו, גורסת כי חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958 סותר 
את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בהתאם לפרשנותו של חוק היסוד 
בפסיקתו של בית המשפט העליון. במרכז הפסיקה עומדת התפיסה 
כי הזכויות החברתיות אינן נחותות מהזכויות האזרחיות והן ראויות 
להגנה חוקתית מלאה. לפיכך, המועצה חוזרת וממליצה לשר העבודה 
והשירותים החברתיים לקדם חוק שירותי רווחה התואם את חוקי היסוד, 
ואף רואה בחקיקה עדכנית דרך התמודדות טובה יותר לצמצום ממדי 
העוני ועומקו, כמו גם דרך לצמצום התופעה של היעדר מיצוי זכויות 

על ידי משתמשי הרווחה. 
הסוגיות של מיצוי הזכויות ושל שקיפות המידע של שירותי הרווחה 
השונים היו נר לרגליה של המועצה - בין השאר באמצעות ועדת המידע 
הפועלת לצדה, בראשות מי שכשיר להתמנות לשופט )כיום עוה"ד עו"ס 
מיקי שינדלר(. הוועדה המליצה לעדכן את העובדים הסוציאליים בנושאי 
פרסום ומתן מידע למטופלים ולאחרים, לצד העברת הכשרות לעובדים 
בנושאים כמו חשיבות מתן המידע ומה בין מתן מידע לסודיות מקצועית - 
תחילה בלשכות הרווחה ובהמשך לעובדים הסוציאליים בשירותים האחרים.
עוד המליצה המועצה על הקמת אומבודסמן לפניות בענייני רווחה, 
במיוחד בסוגיות הרגישות שלא אחת זוכים העובדים הסוציאליים 
לביקורת נוקבת בגינן. המועצה מאמינה כי רוח הזמן מאתגרת את 
העוסקים במלאכה למצוא דרכים שיאפשרו להמשיך ולנהוג על פי 
ערכי המקצוע והאתיקה המחייבת, לצד שקיפות ונגישות גדולות יותר 
לציבור ולקהל הרחב. לדעת מרבית חברי המועצה, שקיפות זו תחזק את 

מעמדם של העובדים הסוציאליים ושל העבודה הסוציאלית.  
ממד נוסף שהמועצה עסקה בו הוא השאלה מה ייטיב יותר עם 
אוכלוסיית משתמשי שירותי הרווחה - שירות אוניברסלי או שירות 
סלקטיבי? בהקשר זה, המועצה חוזרת ומבליטה את חשיבותם של 
שירותים אוניברסליים, בשעה שממשלת ישראל מבטאת מדיניות של 
שירות סלקטיבי - הן בהקשר של קצבאות והן בהתאמת שירותים 
לאוכלוסיות עולות ומהגרות מארצות שונות או מתן שירותים לאוכלוסיות 
חסרות מעמד. לדעת חברי המועצה, שירותים אוניברסליים מיטיבים עם 
אוכלוסיות הרווחה המודרות, הממעטות להשמיע את קולן. שירותים 
מסוג זה יצמצמו את הליכי ההכרה בזכאות וישמשו מודל מבוסס זכויות. 
לדעת מרבית חברי המועצה, על המדינה להציג חזית אחת במימוש 

זכויות אדם של אזרחים, תושבים, זרים וחסרי מעמד בישראל. 
במהלך הדיונים בנושא, המועצה זיהתה מדיניות ממשלתית שאינה 
תואמת את צורכיהם של העולים החדשים לאורך זמן. היבטים תרבותיים 
הקשורים בארצות המוצא ובמנהגים הרווחים בהן אינם נלקחים מספיק 
בחשבון לצורך ההיערכות לקליטה ולהסתגלות. בנוסף, המועצה ביקשה 
להשית את מדיניות הטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון גם על ילדים 
שהוריהם חסרי מעמד, ובכך להיות נאמנים לאמנות הבינלאומיות 
שמדינת ישראל חתומה עליהן. המועצה שמחה לראות את ההתגייסות 
של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בחבירה עם יוניטף וארגוני 

החברה האזרחית, לבניית פעוטונים לילדי זרים בדרום תל־אביב. 
במקביל לקידום מדיניות ולחקיקה ראשית, המועצה מודעת כל העת 
לקושי ולאלימות הפוקדים את העובדים הסוציאליים ואת נותני שירותי 

פרופ' אורית נוטמן־שורץ - עו"ס, יו"ר המועצה לעבודה סוציאלית, חברת סגל 
orits@sapir.ac.il .ביה"ס לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר 
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רווחה וציבור משיקים אחרים, ומצאה לנכון להמליץ על הגברת החקיקה 
המגינה על העובדים הסוציאליים ומשרתי הציבור ועל אכיפת חוקי 
ההגנה על ציבור העובדים. האלימות כלפי העובדים הסוציאליים, כולל 
בכנסת ישראל, עלתה לא אחת לדיון במועצה, שהובילה לנקיטת פעולה 
יזומה עם משרד המשפטים לשם צמצום - ואף מיגור - של תופעת 

השיימינג, מעבר לחקיקה הקיימת. 
ביטוי לקושי בתחום זה הוא המחסור בעובדים סוציאליים לחוק נוער. 
המועצה הביעה לא אחת דאגה כי תופעת השיימינג ברשת ובמרחבים 
הציבוריים, שבהם מכנים את העובדים הסוציאליים לחוק זה "חוטפי 
ילדים", יובילו כבר בעתיד הקרוב למחסור בעובדים בתחום. מצב שכזה 
עלול להשאיר יותר ילדים חשופים לאלימות. המועצה רואה חשיבות 

באיתור תמריצים לעידוד עו"סים לעבוד בתחום חשוב זה. 
עוד בתקופת כהונה זו, המועצה שמה לה למטרה להתייחס לסוגיות 
הקשורות במקצוע העבודה הסוציאלית, עם דגש על העובדים הסוציאליים. 
הסוציאליים  העובדים  בחוק  לתיקוני חקיקה  ופועלת  היא פעלה 
התשנ"ו-1996, לשם התאמתו לרוח הזמן בכמה הקשרים: תכניות הלימוד 
)לדוגמה, ריבוי תכניות השלמה לקראת תואר שני בעבודה סוציאלית(; 
בנושא המומחיות, שבו פעלה יחד עם האיגוד למיסוד החקיקה המתייחסת 
למומחיות בעבודה סוציאלית - מתוך ראייה של התפתחות המקצוע 
ושל מורכבות מצבי החיים של משתמשי שירותי הרווחה שהעובדים  
הסוציאליים נדרשים לטפל בהם, והן לצורך הרחבה של תכניות ההכשרה 

למקצוע והתאמתן לצורכי החברה והמשק. 
בנושאים אלו, המועצה וועדותיה פועלות בשיתוף פעולה עם המועצה 
להשכלה גבוהה, עם מועצת מנהלי בתי הספר לעבודה סוציאלית, עם 
ארגונים בינלאומיים של המקצוע, עם איגוד העובדים הסוציאליים, 
וכמובן - עם כל גורם רלוונטי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, 
ובמיוחד עם הלשכה המשפטית, עם מנהל האגף למחקר, תכנון והכשרה, 

עם הרשם, עם מנכ"ל המשרד ועם שר הרווחה. 
המועצה, באמצעות מליאתה, פועלת לחיזוק הקשרים בין גורמי 
הרווחה השונים - הממשלתיים, האזרחיים והמוסדות האקדמיים, וכן 
עם נציגי אוכלוסיות. המועצה תומכת במיסוד התייעצות לגבי חקיקת 
רווחה גם עם דיקני בתי הספר, המחלקות והחוגים לעבודה סוציאלית, 
בנוסף לדיקני משפטים; לייצוג של המקצוע בוועדות המל"ג הקובעות 
את פתיחתן של תכניות חדשות, ועוד.  עבודה מסוג זה תאפשר לאתר 
פערים כמו כפל רגולציה בהקשר של עובד סוציאלי לסדרי דין; היעדר 
הכשרה להנגשת סיוע למצבים אקוטיים בחירום למרות דרישות התקשי״ר; 
או היעדר הלימה בין התפתחות של תחומי דעת חדשים בשדה לידע 
והכשרה אקדמיים ומחקריים מספקים בנושאים אלו. בין היתר, עלו 
הנושאים הבאים: לימודי מוגבלות, לימודי תעסוקה וקורסים העוסקים 
באוכלוסיות החיות בעוני. המועצה רואה צורך בחיזוק עבודה בין־משרדית 
בהתייחס לאוכלוסיות רבות, כמו בני נוער רעבים או קשישים שנדרשים 
להם שירותים בזיקה בין־משרדית, ונחיצות בהחזרת תפקיד עו"ס בית 
הספר ובפיתוחו. כיום, המועצה נמצאת בעיצומם של תהליכים לקידום 

פתרונות הולמים למצבים שתוארו.
שש השנים של הכהונה האחרונה לוו בהרבה תהפוכות פוליטיות 
וחברתיות בישראל. אלו שפכו אור על העבודה הסוציאלית ועל העובדים 
הסוציאליים כעומדים בחזית הרווחה. למרות עלייה במודעות החברתית 
של הציבור, שבין היתר באה לידי ביטוי במחאה החברתית ובמודעות 
של העובדים הסוציאליים למצבם, עדיין נדרשות תמורות מהותיות 
במדיניות הרווחה בישראל - הן כלפי הציבור והן כלפי נותני השירות. 
שתי אוכלוסיות אלו ימשיכו להיות נר לרגליה של המועצה לעבודה 
סוציאלית, שתמשיך במאמציה להשפיע ולעצב מדיניות מיטיבה במציאות 

חברתית ומקצועית מורכבת. 
זו ההזדמנות להודות לכל העוסקים במלאכה: לחברי המועצה, ליו"ר 

הוועדות ולחבריהן ולמזכירות המועצה.  

לפרטים נוספים אפשר ליצור קשר עם מרכזת המועצה לעבודה 
ada@aateum.co.il :סוציאלית, עו"ס עדה קלעי

 מודל ה־.W.C.C הינו מודל אינטגרטיבי הממזג בין 

הגישה הביו־פסיכוסוציאלית, הטיפול הרפואי־משפחתי 
 והגישה האימונית. עוסק במאבק להחלמה ולהשגת 

איכות חיים משמעותית בצל המחלה תוך לקיחת אחריות 
ורכישת כלים להתנהלות עם המחלה/נכות.

נושאי הקורס:
התמקדות בתכנים הטיפוליים: תפיסת המחלה,   ● 

רשת משפחתית, חזרה לשגרה
טכניקות ודרכי טיפול המבוססות על המפגש בין  ● 

הגישה האימונית והגישה הרפואית־משפחתית
התמודדות עם מצבי חולי/נכות שונים וייחודיים   ● 

בבתי החולים ובקהילה

קהל היעד: 
 עובדים סוציאליים ובעלי תואר בוגר במקצועות

הבריאות השונים. 

ת ו מ ל ת ש ה ל  ו מ ג ל ר  כ ו מ ס  ר ו ק ה

 מרגלית דרורי )M.S.W( – מנהלת התחום 
 המקצועי של הקרן על שם רות ורובל. מרצה 

בבית הספר למקצועות הבריאות באוניברסיטת תל אביב. 

 נחמה דורי )M.S.W( – סגנית מנהלת הפרויקט, 
 מדריכה ביחידה להנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב. 

 ענת מילנר כהן )M.C.I.L, M.A( – יועצת אקדמית 
 בכירה בגומא - המרכז הישראלי לאימון וגישור. 

מרצה באוניברסיטת תל אביב.

 דר' רנה פיגין – מרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית 
באוניברסיטת תל אביב. 

 פרופ' תמר קרוליק – פרופסור אמריטוס, החוג לסיעוד, 
אוניברסיטת תל אביב.

ריקי קידר )B.S.W( – מנחת קבוצות.

 קורס הכשרה עפ"י מודל ההתערבות
W.C.C. – Wellness In Chronic Care

רווחה במצבי חולי כרוני

סגל 
ההוראה

: ת ו נ פ ל א  נ ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ו ה  מ ש ר ה ל
amutatruti@gmail.com ,054-4956868 ,תמי גולן

margalitdrory@gmail.com ,052-8424130 ,מרגלית דרורי
nechama@udori.co.il ,050-5606555 ,נחמה דורי

 הקורס יתקיים בימי ד' החל מ־1.11.17 

 בין השעות 10:00-13:15 במרכז להשכלת מבוגרים 

 בכפר סבא, רח' גלר 4, כפר סבא ויסתיים ב־14.2.18 

סה"כ 15 מפגשים
₪ 2,250 עלות הקורס 
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תקציר 
במאמר זה תוצג קבוצה מתמשכת לעובדים סוציאליים כוננים בבית 
חולים המונחית על ידי עובדת סוציאלית. מטרת הקבוצה לשמש 
כקבוצת עמיתים, לסייע לכוננים בעיבוד חוויותיהם בכוננות, למֵתן 

טראומטיזציה משנית ולמנוע את תשישות החמלה.
ייסקרו הרקע התיאורטי והמחקרים העדכניים שבדקו את השלכות 
הטיפול בנפגעי טראומה לסוגיה על רווחתם הפיזית והנפשית של 
המטפלים. תיסקר ותידון הספרות העוסקת בטראומטיזציה משנית 
ובתשישות החמלה בקרב נותני עזרה וצוותים פסיכוסוציאליים. יוצגו 
המודל הקבוצתי שפותח בבית החולים וההערכה של משמעות הקבוצה 

למשתתפיה.

רקע על עבודת הכונן בבית החולים 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא הוא בית חולים שלישוני )בית חולים 
עם התמחויות ייחודיות המשמש גם בתי חולים אחרים(, המשמש 
כמרכז טראומה ובו למעלה ממאה עובדים סוציאליים. מטרת העל 
של השירות לעבודה סוציאלית בבית החולים היא לסייע בהשגת 
יעדי הטיפול הרפואי ולקדם את רווחתם ואת איכות חייהם של 
המטופלים ובני משפחותיהם. על פי הנחיות הנהלת בית החולים 
והוראות משרד הבריאות )הפעלת שירותי עבודה סוציאלית בבתי 
1.2(, השירות לעבודה  1999, סעיף  חולים, חוזר מס' 35/99, אוגוסט 
סוציאלית נותן מענה למחלקה לרפואה דחופה, למיונים השונים 
)נשים, ילדים, עיניים(, ליחידות לטיפול נמרץ, ולשאר מחלקות בית 
החולים במקרים דחופים, בכל שעות הפעילות של בית החולים: 24 

שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה.
אחרי שעות העבודה השגרתיות, השירות ניתן באמצעות כוננויות. הכונן 
זמין לכל קריאה מהשעה ארבע אחר הצהריים ועד למחרת בשמונה בבוקר. 
הקריטריונים לקריאה לכונן נקבעו על ידי הנהלת השירות הסוציאלי, 
הופצו והוטמעו בפגישות עבודה שונות לכלל צוות בית החולים וכמובן 
לכוננים. בבדיקה של הקריאות לכוננויות במהלך שנת 2015, נמצא ש־81% 
מהכוננויות של העובדים הסוציאליים בבית החולים היו פעילות; כלומר 
כונן נקרא בהן להתערבות אחת לפחות. ב־45% מהכוננויות הפעילות 

נקרא הכונן ליותר מהתערבות אחת.
כל עובד סוציאלי שמתחיל לעבוד בבית החולים משובץ כעבור כמה 
חודשים - שבמהלכם התבסס במחלקה/מרפאה/מכון שהוא מקום 
עבודתו בשגרה - בתכנית אוריינטציה כלל־שירותית. התכנית מתחלקת 
לשני חלקים: הראשון מתמקד בהכרת החוקים והנהלים הרלוונטיים 
לעובדים סוציאליים במערכת הבריאות, והשני הוא אוריינטציה לכוננויות 
ולתורנויות. חלק האוריינטציה כולל כשבעה מפגשים, שהמשתתפים 
נחשפים בהם לתכנים רלוונטיים לנושא, כולל למידה של שיטות התערבות 
ייחודיות למקרים של אלימות במערכת יחסים זוגית, ילדים בסיכון, 
קשישים בסיכון, תקיפה מינית, שכול פתע, טראומה, מות עובר, לידת 
ילד עם מום, שעת חירום, דרי רחוב וכדומה. בתום תכנית ההכשרה, 

העובדים הסוציאליים משובצים בכוננויות. 
כוננות, עבור רוב העובדים, אינה דומה לעבודת השגרה שלהם: היא 
חושפת אותם לתכנים שאינם מתמודדים עמם ביום־יום. הדבר בולט 
במיוחד בקרב עובדים שאינם משובצים במחלקות האקוטיות אלא 
במערך האמבולטורי, הכולל מרפאות ומכונים. עובד סוציאלי במרפאה 
פסיכיאטרית למבוגרים אינו מורגל, למשל, בהתמודדות עם התערבות 
של ילד בסיכון במיון ילדים; עובד סוציאלי מהמכון להתפתחות הילד 
לא בהכרח התמודד אי פעם עם דר רחוב שמסרב לעזוב את בית 
החולים; ועובדת במחלקה הגריאטרית אינה מנוסה בהתערבות עם 

אישה צעירה שזה עתה נאנסה. 
הקריאות לכוננות מתקבלות ממחלקות שהצוות הרב־מקצועי שלהן 
אינו מוכר בדרך כלל לעובד הסוציאלי וההתנהלות מולו היא חוויה 

חדשה ולא מוכרת לו. 
סוגי ההתערבויות שהכוננים נדרשים להם הם לרוב הקשים והמורכבים 
מבין תוכני ההתערבות בבית החולים, בהם מצבים טראומטיים של 
שכול ואבדן. הכונן עשוי למצוא עצמו באמצע הלילה במחלקה שאינו 
מכיר, עם צוות לא מוכר, מתמודד לבדו עם נושא טראומטי כמו אבדן 
פתאומי של ילד, מול בני משפחה שפגש לראשונה ולא יפגוש בהמשך. 
הצוותים הרפואיים והסיעודיים מסייעים לרוב בשלבי ההתערבות 
הראשוניים, הכוללים מסירת מידע רפואי, ואז מותירים את העובד 

הסוציאלי לבדו עם בני המשפחה או החולה.
בשירות הסוציאלי שבמרכז הרפואי ע"ש שיבא יש שתי עובדות 
סוציאליות בכירות, שזמינות - על פי חלוקה שנקבעה מראש - למתן 
מענה. המענה והייעוץ ניתנים בעיקר טלפונית, והן מגיעות לבית החולים 
כדי לסייע לכונן רק במצבים חריגים: עומס מקרים יוצא דופן, מצבי 
קיצון או כונן חסר ניסיון. ברוב המקרים, הכונן מתמודד לבדו ובבוקר 
שלמחרת חוזר לשגרת העבודה מבלי שהספיק לעבד את חוויות הכוננות. 
השאלה שמעסיקה לא פעם את העובדים הסוציאליים בבית החולים 
היא מהי ההשפעה של החוויות שאנו עוברים בכוננויות עלינו, הן כאנשי 
מקצוע והן כאנשים פרטיים, ולאור השפעות אלה - מה נדרש לעשות 

כדי לתמוך בעבודת הכוננים לאורך זמן.

איילת אברמוביץ

איילת אברמוביץ, MSW - עו"ס מומחית בבריאות, ס. מנהלת השירות 
Ayelet.abramovich@sheba.health.gov.il .הסוציאלי, המרכז הרפואי שיבא

המאמר מוקדש בהערכה לכל הכוננים משתתפי הקבוצה, אשר מבטאים עבור 
עצמם, כמטפלים, ועבורי, כמנחת הקבוצה, את דבריו של לב טולסטוי: "יותר 
ממה שאנחנו אוהבים אנשים על הטוב אשר עשו לנו, אנו אוהבים אותם על 

הטוב אשר עשינו להם."

מי יציל את המציל? קבוצת 
עמיתים לעובדים סוציאליים 

כוננים במרכז הרפואי שיבא
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השלכות רגשיות של עבודת הכונן - 
רקע תיאורטי 

הציפייה להצליח לטפל בסבלם של אחרים מבלי לסבול בעצמך דומה 
לציפייה להיכנס למים מבלי להירטב )רבין, מעוז, שורר ומטלון, 2010(. 
בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת ההתייחסות להשלכות הטיפול 
באוכלוסיות נפגעות טראומה על המטפל )בן־פורת, 2013(. טראומה 
היא מונח רחב. אין ספק שחלק ניכר מן ההתערבויות בכוננויות כוללות 
טיפול באוכלוסייה נפגעת טראומה בהקשרים של תאונות דרכים, 
תאונות עבודה, נפילות, טביעות, פיגועי טרור, שכול פתע, אלימות 
לסוגיה - כולל תקיפה מינית, וכדומה. בהתערבויות אלה, המטופלים 
הם הנפגע עצמו, בני משפחתו ואחרים. לרוב, הכונן פוגש את המטופל 

.)ASR( בשלב תגובת הדחק החריפה/אקוטית
במשך למעלה מ־20 שנה נבדקו תופעות פיזיולוגיות בקרב נותני עזרה, 
אולם עד לפני כעשור לא נעשה מחקר מספק על התגובה הרגשית של 
עובדים סוציאליים ותרפיסטים לעבודה הטיפולית עם לקוחות נפגעי 
טראומה )Adams, Boscarino & Figley, 2006(. ההתפתחות הגדולה 
שחלה בתחום הטיפול בטראומה, ודיווחיהם של המטפלים עצמם על 
ההשלכות שיש לטיפול על רווחתם הפיזית והנפשית, הובילו להמשגת 
תופעות שנראו בשדה ולבחינתן בקרב מטפלים באוכלוסיות שחוו 

 .)Azar, 2000; Jenkins & Baird, 2002( טראומות מסוגים שונים
הרמן )1983( התייחסה להעברה הטראומטית. מטופלים הסובלים 
מתסמונת טראומטית יוצרים, לטענתה, סוג העברה מיוחד במינו ביחסי 
התרפיה. תגובותיהם הרגשיות כלפי בני־אדם בעלי עמדה סמכותית 
עוותו בחוויית האימה. משום כך, לתגובות ההעברה שלהם יש צביון עז 
של חיים ומוות שאין דומה לו בניסיון התרפויטי הרגיל. על פי הרמן, 

לא רק את חוויית האימה משקפת ההעברה הטראומטית אלא גם את 
חוויית חוסר הישע. בעת הטראומה, הנפגע חסר ישע לחלוטין. אין הוא 
יכול להגן על עצמו, הוא זועק לעזרה - אך איש אינו חש לעזרתו. הוא 
מרגיש עזוב לנפשו. זיכרון החוויה הזאת מחלחל בכל היחסים מכאן 
ואילך. על פי הרמן )1994(, הטראומה מידבקת. התרפיסט המשמש 
עד לאסון או למעשה הזוועה נהיה לפעמים הלום רגשות. הרמן מכנה 
את התופעה "העברה נגדית טראומטית" או "טראומטיזציה חלופית". 
לדבריה, התרפיסט עלול לסבול מסימפטומים של הפרעת דחק פוסט־
טראומטית. האזנה לסיפור הטראומה חזקה עליה שתעורר בו חוויות 
טראומטיות אישיות שחווה בעבר, ולעתים הוא מזדהה עם יגון האבל 

של המטופל ומרגיש כאילו הוא עצמו שרוי באבל.
פייגלי )Figley, 1983( טבע בתחילה את המושג טראומטיזציה משנית, 
המתאר את ההשלכות ההתנהגותיות והרגשיות של עצם הידיעה על 
אירוע טראומטי שחווה אחר משמעותי ואת תחושת הדחק בעקבות 
סיוע או רצון לסייע לאדם שנפגע. הסימפטומים של טראומטיזציה 
משנית כוללים מחשבות חודרניות, היזכרויות )פלשבקים(, התנהגות 
 Bride, 2004; Dane( הימנעותית, הפרעות בשינה, עצבנות ודיסוציאציה

.)& Chachkes, 2001; McCann & Pearlman, 1990
בהמשך הבחין פייגלי )Figley, 1995( בין מצוקתם של בני משפחת 
הנפגע לבין מצוקת המטפל. בהקשר למטפלים, הוא השתמש במושג 
תשישות החמלה )Compassion Fatigue(. את המונח טבעה לראשונה 
ב־1992 קרלה ג'וינסון, אחות במקצועה, שחקרה שחיקה אצל אחיות 
שעבדו במחלקות לרפואה דחופה והיו חשופות באופן אינטנסיבי לסבל 
אנושי שחוו החולים ובני משפחותיהם )Joinson, 1992(. פייגלי טען 
כי חשיפה חוזרת ונשנית לסבל אנושי חושפת את המטפל ל"ספיגת" 
משקעים טראומטיים, באופן שעלול לכרסם ביכולתו להמשיך להעניק 
תמיכה אמפתית לאורך זמן. כמו נפגע הטראומה, המטפל חווה את 
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הדיאלקטיקה שבין הרצון להימנע מלהיות במגע עם מחשבות, רגשות או 
פעולות הקשורות לטראומה של מטופליו, לבין פולשנותם של זיכרונות 
טראומטיים של המטופל הבאים לידי ביטוי במחשבות, זיכרונות חודרניים 
וחלומות הקשורים לטראומה של המטופל. את המצוקה עלולים ללוות 
ירידה בעניין בפעילויות שבעבר גרמו הנאה, עוררות, תחושת מתח, 

.)Figley, 1995( קשיי שינה וקשיי ריכוז
המחקרים הראשונים בתחום תשישות החמלה התבססו על טיפול 
בנפגעי הלם קרב, ובהמשך גם בנפגעי אסונות מעשה ידי אדם ואסונות 
טבע. מחקרים אלה העלו כי תיאורי הזוועות מעולמו של המטופל עלולים 
"לחדור" לחייו האישיים של המטפל ולבוא לידי ביטוי בסיוטים, בפלשבקים 
ובמחשבות טורדניות שונות )פרדס ובן־נון, 2014(. חוקרים בתחום הטראומה, 
שעקבו אחר תגובות של מטפלים בחיילים שסבלו מתסמונת פוסט־

טראומטית לאחר מלחמת וייטנאם, תיארו כיצד הוצפו המטפלים ברגשות 
מבעיתים וסבלו מנדודי שינה, מתגובות פסיכו־סומטיות ומתחושות 

 .)Wilson & Lindy, 1994( גופניות שלא יכלו לבטא במלים
,Adams, Boscario & Figley( בדקו  אדמס, בוסצריו ופייגלי )2006 
במסגרת מחקרם למעלה מ־200 עובדים סוציאליים שטיפלו בנפגעי אסון 
התאומים בניו־יורק. 13 מרכיבים נמצאו כמאפיינים עובדים סוציאליים 
שטיפלו בנפגעים הללו: פלשבקים הקשורים במטופל; חלומות הפוגמים 
ברצף השינה; מחשבות חודרניות על אודות מטופלים מחוץ לשעות 
העבודה; היזכרויות בהתנסויות מפחידות עם מטופלים; אבדן שינה; 
תחושה של חוסר מוצא בעבודה; תחושת חוסר אונים בעבודה; תחושת 
דיכאון כתוצאה מהעבודה; חוסר יכולת להפריד בין החיים המקצועיים 
לאלו הפרטיים; תחושת חוסר ערך בהקשר של העבודה; תחושת כישלון 

בעבודה; ותחושה של אי־הגעה ליעדים בעבודה. 
המרכיבים חולקו לשתי קבוצות: שמונה מרכיבים הקשורים לשחיקה 
בעבודה וחמישה מרכיבים הקשורים לטראומה המשנית. במסקנותיהם, 
החוקרים הדגישו שיש להציף את הנושא לרמת מודעות גבוהה בקרב 
אנשי המקצוע המסייעים. הם גם הביעו את חששם כי אי־התייחסות 

לתופעה תוביל לאבדן מטפלים חומלים במערכת.
חלק ניכר מהקריאות לעובדים סוציאליים כוננים הוא בהקשר של 
אלימות, כולל אלימות במערכת יחסים זוגית. עוד בראשית שנות 
ה־90 נמצאו במחקרים על מטפלים בקרבנות של אלימות במשפחה 
תגובות של רגשות מבעיתים חסרי פשר וצורה, נדודי שינה ותגובות 
פסיכוסומטיות שונות )McCann & Pearlman, 1990( במחקר איכותני 
שערכו איליף וסטיד )Iliffe & Steed, 2000( בקרב 18 מטפלים בתחום 
האלימות כלפי נשים, נמצא כי הנבדקים דיווחו בין היתר על תחושת 

חוסר אונים ובידוד בעבודתם. 
בדומה לזה מצאו גולדבלט, בוכבינדר, אייזיקוביץ ואריזון־מסינגר 
)Goldblatt, Buchbinder, Eisikovits, & Arizon-Messinger, 2009(, במחקר 
שערכו בקרב 14 עובדות סוציאליות המטפלות בתחום זה, כי הנבדקות 
דיווחו על טשטוש גבולות בין האישי למקצועי ועל השפעת העבודה 
על חייהן האישיים בתחום הזוגיות ותפיסת תפקידי המין. במחקרה 
של בן־פורת )2008( אף העידו כ־40% מהעובדים הסוציאליים העוסקים 

בטיפול באלימות במשפחה כי המקצוע פוגם ברווחתם הנפשית.
בניסיון להתחקות אחר המשתנים המנבאים טראומטיזציה משנית, 
נבדקו בקרב עובדים סוציאליים בבתי חולים שטיפלו בנפגעי טראומה 
המשתנים הבאים: גילויי אמפתיה, יכולת לנפרדות רגשית, לחץ מקצועי 
ותמיכה חברתית. המשתנים שנמצאו כמשמעותיים ביותר היו היכולת 
 .)Badger, Royse & Craig, 2008( לנפרדות רגשית ותמיכה חברתית
קוגניציות כמו תחושת מסוגלות אישית, הקשורות לטראומה, נמצאו 
 Cieslak( כעשויות לתרום להסתגלות במקרים של טראומטיזציה משנית
et al., 2013(. בבחינת היבט הוותק בעבודה, נמצא כי ותק מועט הוא 
גורם סיכון לטראומה משנית. נטען כי הסיבה לכך היא תחושת זהות לא 
מגובשת של מטפלים חדשים וחוסר ביטחון ביכולותיהם המקצועיות 

)הדר וזיידנר, 2012(.
במחקרן של דקל, גינזבורג והרטמן )2004( נבחנו רמת המצוקה הנפשית 
של עובדים סוציאליים בבתי חולים כלליים המטפלים בנפגעי טרור 

והקשר שבין מאפייני החשיפה האישית והמקצועית לטרור, מאפייני 
ההכשרה וההדרכה, לבין רמת המצוקה. החוקרות מצאו קשר שלילי 
בין הוותק לבין רמת המצוקה הכללית, רמת החרדה והדיכאון. כלומר, 
עובדים ותיקים, בעלי שנות ניסיון רבות, דיווחו במדדים אלו על רמות 

נמוכות של מצוקה לעומת עובדים בעלי ותק מועט. 

 כיצד ממתנים תשישות חמלה 
במסגרת העבודה? 

הספרות המקצועית מציעה דרכים מגוונות למניעה, מיתון והתמודדות 
עם טראומטיזציה משנית ותשישות החמלה בקרב הצוותים המטפלים. 
דרכי המניעה וההתמודדות מחולקות לרוב לשתי קבוצות עיקריות: 

דרכים ארגוניות ודרכים אישיות. 
בין הדרכים הארגוניות שנמצאו יעילות צוין פיתוח של מערכות תמיכה 
ארגוניות לעובדים שנמצאים בסיכון להתפתחות של תשישות החמלה 
 Badger, Royse &( בדגר, רויס וקרייג .)ביריוקוב, לאוננקו וקדמון, 2013(
Craig, 2008(, שבדקו טראומטיזציה משנית בקרב עובדים סוציאליים 
בבתי חולים שטיפלו בנפגעי טראומה, מציינים במסקנות מחקרם כי 
מיתון תחושת הלחץ המקצועי ומתן תמיכה חברתית עשויים לסייע 
במיתון הטראומטיזציה המשנית. בן־פורת )2013( הדגישה את תרומתם 
החשובה של תמיכת עמיתים ושל תחושת הקומפטנטיות של המטפל 
בתפקידו. על פי בן־פורת )2003(, המרחב החברתי של העובד כולל גם 
את סביבת העבודה שלו ואת התמיכה שהוא מקבל מעמיתיו למקצוע. 
תיאורטיקנים בתחום העבודה הסוציאלית נוטים להדגיש את חשיבותם 
של עמיתים למקצוע כמערכת תמיכה המאפשרת התמודדות עם לחצי 
המקצוע )Thompson, Murphy & Straling, 1994(. בתחום הטיפול בנפגעי 
טראומה, לתמיכת העמיתים חשיבות רבה במניעת טראומטיזציה משנית 
בהיותה גורם מזין המונע את בידוד המטפל ומאפשר לו לחוש שיש שותפים 
לעשייתו, היכולים להבין ללבו ולהזדהות עמו. תמיכת העמיתים מנרמלת 
 .)Munroe et al., 1995( את תחושותיו ותגובותיו משתקפות בתגובות עמיתיו
צ'יסלק ואחרים )Cieslak et al., 2013( טענו כי מסוגלות אישית משנה 
את האופן שבו אנשים מרגישים, חושבים ופועלים. מחקרם העלה כי 
תחושת המסוגלות האישית מועצמת ִמקבלת תמיכה. כלומר, ככל 
שהעובד נתמך יותר, תחושת המסוגלות העצמית שלו עולה ובהתאם 

גוברות יכולות ההסתגלות והצמיחה שלו. 
אסטרטגיות שמקדמות קשרים עם אחרים מצמצמות את תחושת 
הדחק שנובעת מטיפול באחרים והן יעילות במיוחד במסגרת רפואית, 
דינמית ועמוסה )Robins, Meltzr & Zelikovsky, 2009(. אונגר־ארנוב )2009( 
בדקה במחקר איכותני פנומנולוגי את חוויית המציאות המשותפת של 
מלחמה, כפי שחוו העובדות הסוציאליות עם מטופליהן בקריה הרפואית 
רמב"ם במלחמת לבנון השנייה. היא מצאה כי עבודה בצוות נחוותה 
כמספקת תחושת הקלה, המאפשרת תפקוד ועשייה, וכי הדמיון לאחר 
המשמעותי תרם להרגעה ולתחושה כי תגובותיהן אינן יוצאות דופן. 

על פי פרדס ובן־נון )2014(, תמיכת עמיתים היא משאב התמודדות 
משמעותי ביותר, המשמש "בולם זעזועים" ומפחית את תחושת הבדידות 

של המטפל.

הרציונל לקבוצת עמיתים למטפלים 
על פי מלאך־פיינס )2011(, לתמיכת עמיתים שישה תפקידים: המטפלים 
המשתתפים בקבוצה מקשיבים זה לזה ומסייעים זה לזה לשאת את 
הרגשות המתעוררים בעבודה; נותנים תוקף והערכה לעבודתו של 
המטפל; מלווים זה את זה ומעניקים תמיכה רגשית בהתמודדות עם 
עומס; תורמים להרחבת יכולותיו של המטפל; מסייעים לבחון נקודות 
ראות שונות ביחס לבעיות המתעוררות במפגש עם המטופלים; תורמים 

לפיתוח מודעות והבנה של המטפל ביחס לעצמו וביחס למטופלים. 
ללגיטימציה  תורמת  עמיתים  תמיכת   ,)2008 ( פרדס  פי  על 
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ולנורמליזציה של קשיים ולהזנת תחושת המשמעות ותחושת המחויבות 
בעבודה הטיפולית.

ניתן למצוא בספרות סימוכין לכך שעבור מטפלים המתמודדים 
עם לחצי עבודה יוצאי דופן, קבוצות התמיכה הארגוניות הן מקור 
עיקרי לחידוש המשאבים הרגשיים החיוניים לעבודה הרגשית שהם 
 Dellasega & Haagen, 2004; Hamrin et al., 2006 ; Johnson,( מבצעים

)Richardson, Von Eridt & Lindgren, 1982
פרגר ורוט )2014( סקרו ספרות מחקרית הטוענת כי קבוצות תמיכה 
מאפשרות למטפלים הפחתה של תחושת הבידוד החברתי הנובעת 
מעבודה המתבצעת אחד מול אחד או אחד מול משפחה. המגע החברתי 
המוגבר הנוצר בקבוצת התמיכה - הן עם המשתתפים האחרים והן עם 
המנחה/ים - עשוי להקל על דיכאון וחרדה ובכך לאפשר למטפלים 
המשתתפים בקבוצה להפיק שביעות רצון רבה יותר מרשת התמיכה 
החברתית ולהפחית את העול הרגשי. כמו כן, קבוצות תמיכה למטפלים 
מזמנות למשתתפיהן אפשרות להרהר בגורמי הלחץ האישיים והרגשיים 
הקשורים בהתנסויות הטיפוליות. הקבוצה משמשת מקום לשיתוף 
ברגשות, לקבלת אישור לחוויות האישיות וכמסגרת להחלפת מידע.  

הקמת קבוצת עמיתים מונחית לכוננים 
על סמך הספרות שנסקרה לעיל הנחנו כי קבוצת עמיתים מונחית 
לכוננים עשויה לשמש פתרון למצוקתו של העובד הסוציאלי הכונן 
ואף לצמצם הופעה של טראומטיזציה משנית ולמנוע את תשישות 
החמלה. מעבר לכך, רבים מהעובדים הסוציאליים בבית החולים עובדים 
לבדם במחלקה ולעתים הם איש הטיפול היחיד בה. ההזדמנויות שלהם 
לפגוש עמיתים ולהיתמך על ידיהם מעטות. הקבוצה מאפשרת, על כן, 

מפגש עמיתים קבוע.
הרעיון לייסד קבוצה כזו עלה לפני כשנה וחצי, בעקבות ביטויי דחק 
שעלו בשיחות עם המגבות והממונים. הקבוצה הוצעה לכל מי שמבצע 

כוננויות בשירות הסוציאלי.  
הרכב הקבוצה: מהמפגש השלישי ועד המפגש התשיעי התייצבה 
הקבוצה על 12 משתתפים קבועים )השינוי שחל במפגש העשירי יתואר 

בהמשך(. אחד המשתתפים הגיע רק מהמפגש השלישי ואילך. מהמפגש 
השלישי ועד התשיעי, הקבוצה כללה חמישה משתתפים המבצעים 
כוננויות במשך יותר משלוש שנים )אחת מהן מזה שבע שנים( ושבעה 
משתתפים המבצעים כוננויות פחות משנתיים. אצל כולם, שנות הוותק 
בכוננות היו בקורלציה עם זמן העבודה בבית החולים בתוספת שנה 
)החלו לעשות כוננויות כשנה לאחר תחילת עבודתם(. הקבוצה כללה 
שלושה עובדים סוציאליים ותשע עובדות סוציאליות. עובדת אחת 
נמנית עם הצוות הבכיר ומדריכה עובדים סוציאליים, שלוש עובדות 
הן מבית החולים השיקומי, עובד אחד מבית החולים לילדים ושמונה 

עובדים מבית החולים הכללי - בהם שניים מהמערך האונקולוגי.
מסגרת )setting(: בשל עומסי העבודה הוחלט לקיים את פגישות 
הקבוצה אחת לשלושה שבועות. בספרות הסוקרת את ה־setting הרצוי 
לקבוצות סגורות מתמשכות מצוין כי כדי להפיק את המיטב מסוג זה 
של קבוצה, על המפגשים להיערך אחת לשבוע או לכל היותר אחת 
לשבועיים )יאלום ולשץ, Adler & Rungta, 2002 ;2006(. למרות זאת, בשל 
ההבנה שקיום המפגשים אחת לשבועיים יגרום לחלק מהמשתתפים 
להיעדר מהקבוצה, הוחלט לקיים את הקבוצה אחת לשלושה שבועות. 
היום והשעה נקבעו לאחר בדיקת המועד המועדף על העובדים שהביעו 
עניין בקבוצה. עדיין, יש כוננים שאינם עובדים ביום זה ואחרים שפעילות 
הקבוצה מתנגשת עם פעילות מחלקתית שלהם - והם אינם יכולים 

להשתתף בקבוצה ולהיתרם ממנה. 

מהלך הקבוצה
הפגישה הראשונה התמקדה בהיכרות. על אף שכל המשתתפים 
שייכים לשירות הסוציאלי בבית החולים, בשגרה הם משובצים במקומות 
שונים. המפגשים הכלל־שירותיים מעטים, ולכן ההיכרות ראשונית 
בלבד. כל עובד הציג את עצמו בקצרה: היכן הוא עובד בשגרה, הוותק 
שלו בבית החולים, הוותק בכוננויות ומדוע בחר להשתתף בקבוצה. 
רובם תיארו את הבדידות הגדולה שהם חשים בכוננות, בהתמודדות 
לבדם עם תכנים קשים כשהם נמצאים במרחב הלא שגרתי שלהם. 
הם באו לקבוצה במטרה להפיג את תחושת הבדידות בכוננות, לשתף 

בתחושותיהם ולהיתרם מניסיונם של אחרים. 
מהפגישה השנייה ועד הפגישה התשיעית עלו כמה נושאים מרכזיים:
קריאות שהן מיותרות לדעת המשתתפים. כלומר, אינן עומדות   ●
בקריטריונים של קריאה לעובד סוציאלי כונן ונעשות בשל חוסר 
האונים של הצוות המטפל, שאינו יודע כיצד לפתור את הבעיה או 
למי לפנות )חולה שאינו רוצה להשתחרר על אף החלטת הצוות 
הרפואי, חולה שמשתולל, וכדומה(. הכוננים ביטאו את חוסר האונים 
המושלך עליהם ואת הציפייה שיפתרו בעיה שאין להם יכולת לפתור. 
עולות סוגיות של גילוי אסרטיביות אל מול צוות תוקפן וכועס, 
שמבקש מהעובד הסוציאלי להגיע ו"לחולל קסמים". המשתתפים 
ידעו לאבחן כי זו דרכו של הצוות להביע חוסר אונים, אך ביטאו 

תסכול אל מול התובענות חסרת הפשרות של הצוותים. 
בדידות. הכוננים ביטאו תחושת בדידות גדולה כשהם נדרשים   ●
להתערבות דרמטית עם משפחה שאינם מכירים, במצב משברי - 
לעתים הקשה ביותר בחיי המשפחה - כשהם מוקפים באנשי צוות 

שאינם מוכרים.
התערבויות הקשורות בילדים והשפעותיהן על הכוננים ועל חייהם   ●
הפרטיים. אחת המשתתפות סיפרה על ישיבה לצדה של אם, אשר 
נשכבה על גופת בנה בן השש שנפטר בעקבות ניתוח לב. הכוננת אינה 
דוברת את שפתה של האם, אך הצליחה להיות לצדה ולתמוך בה גם 
ללא שפה, עם תרגום מועט. היא סיפרה שכאשר שבה לביתה, ניגשה 
פעמים מספר במהלך הלילה למיטות ילדיה והתבוננה בהם ארוכות. 
משתתפת נוספת שיתפה בהתערבות עם הורים שבתם נפצעה אנושות 
בתאונת דרכים, כהולכת רגל, במרחק מטרים ספורים מביתה, וכיצד 
הדבר השפיע על חרדותיה לגבי ילדיה הפרטיים. כפי שטענו אדמס, 
בוסצרינו ופייגלי )Adams, Boscarino and Figley, 2006(, ההשלכה 

 הכונן עשוי למצוא עצמו 

באמצע הלילה במחלקה שאינו 
מכיר, עם צוות לא מוכר, מתמודד 

לבדו עם נושא טראומטי כמו 
אבדן פתאומי של ילד, מול בני 
משפחה שפגש לראשונה ולא 

יפגוש בהמשך. הצוותים הרפואיים 
והסיעודיים מסייעים לרוב בשלבי 
ההתערבות הראשוניים, הכוללים 
מסירת מידע רפואי, ואז מותירים 
את העובד הסוציאלי לבדו עם בני 

המשפחה או החולה
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שעושה המטפל על חייו האישיים גורמת לו תחושת דחק.
קושי להירדם בלילות הכוננות. טרם הקריאה, הקושי נובע מחשש   ●
שלא יצליחו לשמוע את הטלפון. חשש זה מאפיין בעיקר משתתפים 
שהחלו לעשות כוננויות רק לאחרונה, אך לא רק אותם. לאחר החזרה 
מכוננות, המשתתפים מדווחים על קושי להירדם בשל רמת אדרנלין 
גבוהה והיזכרויות חוזרות בסיפורי המטופלים. בסקירת הספרות 
שהוצגה לעיל, קשיי שינה מוזכרים כסימפטום של טראומטיזציה 

משנית אצל רוב החוקרים שבדקו את התופעה. 
חלומות בעקבות אירועי הכוננויות. חלק מהמשתתפים סיפרו על   ●
חלומות שמופיעות בהם דמויות מההתערבויות שביצעו. לעתים 
החלומות מתייחסים לאירוע הטראומטי שחווה המטופל, ושהכונן 
כמובן לא נכח בו. על פי פייגלי )Figley, 1995( החלומות הם ביטוי 

לפולשנותם של הזיכרונות הטראומטיים של המטופל.
התנגדות או כעס שמביעים בני משפחה של נפגעי טראומה או   ●
במקרים של שכול פתע. אחת מהמשתתפות סיפרה על אם שבתה 
ביצעה ניסיון אבדני וכשלו המאמצים להצילה. האם הטיחה בכוננת: 
"איך תוכלי לעזור לי? להחזיר את הבת המתה שלי את יכולה?" 
הרמן )1983( טענה שככל שגדלה הרגשת חוסר הישע של המטופל, 
כן גובר בו הצורך הקדחתני במושיע כל יכול. כאשר המטפל אינו 

עומד בציפייה האידיאלית, המטופל נתקף זעם. 
עיתוי ההיפרדות מהמשפחה המטופלת, בעיקר בהתערבויות עם   ●
פצועי טראומה. מהי הנקודה שאפשר להניח בה שהמשפחה תצליח 
להתארגן, להכיל בעצמה את חוסר האונים וחוסר הוודאות? איך נדע 
מתי ואם ניתן להשאיר את המשפחה ללא ליווי של מטפל מקצועי, 
עד לפגישתה למחרת בבוקר עם העובד הסוציאלי במחלקה שיקירה 

מועבר אליה?
משתתפים רבים ציינו את הקושי ואת תחושת הדחק כשהם נקראים   ●
להתערבות, אך לצד זאת את העובדה שבהיעדר ריבוי המשימות והלחץ 
של שגרת היום־יום - יש בידם זמן לביצוע התערבות אופטימלית 

והם יכולים להפיק מעצמם את המרב מבחינה מקצועית.

רבה  הקלה  על  דיווחו  המשתתפים  לעיל,  שצוינו  התכנים  בכל 
כשמשתתפים אחרים דיברו על חוויה דומה לזו שלהם, ובעיקר על 
תחושות דומות לתחושותיהם. כאמור, תמיכת עמיתים נמצאה תורמת 

ללגיטימציה ולנורמליזציה של קשיים )פרדס, 2008(.
במפגש התשיעי נפרדנו ממשתתף ששינה את ימי עבודתו בבית 
החולים ולא יכול להמשיך להגיע למפגשים. במפגש זה גם שאלתי 
את המשתתפים אם לקבל לקבוצה כוננים חדשים, שזה עתה סיימו 
את הכשרתם והצטרפו לכוננויות, או להמתין ולפתוח בהמשך קבוצה 
חדשה, במקביל לקבוצה הנוכחית. רוב המשתתפים הביעו נכונות לצרף 
את העובדים החדשים לקבוצה, מתוך ההבנה כי הם עצמם ייתרמו 
מכך ובה בעת יוכלו לסייע לעובדים החדשים בהורדת הדחק הקיים 

עם תחילת ביצוע הכוננויות. 
במפגש העשירי הצטרפו חמש עובדות שזה עתה החלו לעשות כוננויות. 
הזמנתי אותן להציג את עצמן. כדי ליצור מרחב משותף ולהציע מקום 
שוויוני למשתתפות החדשות, נתבקשו כל המשתתפים לבחור קלף 
מקלפי התמונות של "Point of View" אשר מבטא את תחושותיהם 

כלפי הכוננות, להציג אותו ולהסביר את בחירתם.
חלק מהמשתתפים בחרו תמונות שמבטאות בדידות )כביש נטוש, 
ילדה ששוכבת לבדה כשידיה על ראשה(. אחרים בחרו קלפים של העזה 
והתנסות )ילדה קופצת למים, אישה שוחה מתחת למים(. נבחרו גם 
קלפים שמביעים מצבים של "להיות עם", תמיכה והבעת אמפתיה )זוג 
מבוגרים אוחז ידיים, קשיש מלטף ראש של ילד, יד תומכת בקשיש 
שנעזר במקל הליכה, ילדה מניפה ילד צעיר ממנה(. אחת המשתתפות 
בחרה תמונה של ילדה הלשה בצק והתייחסה לאחריות הרבה שהיא 

חשה לגבי תוצאות ההתערבות.
מאז המפגש העשירי ועד היום התייצבה הקבוצה על 16 משתתפים 

קבועים.

 הוותק בבית החולים של משתתפי הקבוצה 

)בהרכב שהתייצב החל במפגש העשירי(  

השתייכות משתתפי הקבוצה לאגפי בית החולים השונים 
בעבודת השגרה )בהרכב שהתייצב החל במפגש העשירי(  

החל במפגש ה־11, המשתתפות החדשות הפכו חלק אינטגרלי וקבוע 
מהקבוצה. הן מציגות מקרים וזוכות להתייחסות של כולם. בכל מפגש, 
באופן טבעי ומבלי שיתבקש, פותח אחד המשתתפים בתיאור מקרה 

מהכוננות שלו ומעלה קשיים ושאלות. 

תפקיד המנחה
תפקיד המנחה היה פסיכו־חינוכי. במפגש הראשון, לאחר סבב היכרות, 
הוסברו הרציונל של הקמת הקבוצה ומטרותיה. כיוון שחלק מהמשתתפים 
השתתפו קודם לכן בתכנית האוריינטציה לכוננויות ותורניות, שמטרתה 
לימודית גרידא, נדרש להסביר את ההבדל בין מפגשי האוריינטציה 

לבין הקבוצה הנוכחית.
הקבוצה הוצגה כקבוצה שמטרתה לספק למשתתפיה מקום בטוח 
להתלבט, לדון, לשתף בתחושות ובהשפעות של ההתערבויות בכוננות 
ברמה האישית וגם להתלונן ולמחות. הוצג הרציונל למיקום מפגשי 
הקבוצה בחדר הישיבות של השירות הסוציאלי, המרוחק ממקום עבודתם 
של המשתתפים ביום־יום, במטרה לאפשר ריחוק, ולו פיזי בלבד, מהעומס 
היום־יומי שהם חווים. נאמר למשתתפים כי באופן מובן ומתבקש, כולנו 
נלמד מההתנסויות ומהחוויות של המשתתפים האחרים, אך המטרה 
המרכזית של הקבוצה אינה למידה. הוצג בקיצור רב הרציונל הנתמך 
בספרות, כפי שהוצג לעיל. נאמר למשתתפים כי באופן מובן ומתבקש, 
כולנו נלמד מההתנסויות ומהחוויות של המשתתפים האחרים, אך אין 
זו קבוצה שמטרתה הראשונית היא למידה. הובא בקיצור רב הרציונל 

הנתמך בספרות, כפי שהוצג לעיל. 
פעם  לא  משתפת  המנחה  בכוננויות,  רב־שנים  ניסיון  כבעלת 
בהתנסויותיה, אך שיתוף זה נעשה בהקשר לחוויות שמועלות ואף 
פעם לא כנושא מרכזי או ראשוני. במפגשים הראשונים, תפקיד 
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, המשתתפות החדשות הפכו חלק אינטגרלי וקבוע מהקבוצה. הן11החל במפגש ה-
מציגות מקרים וזוכות להתייחסות של כולם. בכל מפגש, באופן טבעי ומבלי שיתבקש,

פותח אחד המשתתפים בתיאור מקרה מהכוננות שלו ומעלה קשיים ושאלות. 

המנחה תפקיד
תפקיד המנחה היה פסיכו-חינוכי. במפגש הראשון, לאחר סבב היכרות, הוסברו
הרציונל של הקמת הקבוצה ומטרותיה. כיוון שחלק מהמשתתפים השתתפו קודם לכן
בתכנית האוריינטציה לכוננויות ותורניות, שמטרתה לימודית גרידא, נדרש להסביר את

ההבדל בין מפגשי האוריינטציה לבין הקבוצה הנוכחית.
הקבוצה הוצגה כקבוצה שמטרתה לספק למשתתפיה מקום בטוח להתלבט, לדון,
לשתף בתחושות ובהשפעות של ההתערבויות בכוננות ברמה האישית וגם להתלונן

ולמחות. הוצג הרציונל למיקום מפגשי הקבוצה בחדר הישיבות של השירות
הסוציאלי, המרוחק ממקום עבודתם של המשתתפים ביום-יום, במטרה לאפשר

ריחוק, ולו פיזי בלבד, מהעומס היום-יומי שהם חווים. נאמר למשתתפים כי באופן
מובן ומתבקש, כולנו נלמד מההתנסויות ומהחוויות של המשתתפים האחרים, אך

המטרה המרכזית של הקבוצה אינה למידה. הוצג בקיצור רב הרציונל הנתמך
בספרות, כפי שהוצג לעיל. נאמר למשתתפים כי באופן מובן ומתבקש, כולנו נלמד

מההתנסויות ומהחוויות של המשתתפים האחרים, אך אין זו קבוצה שמטרתה
הראשונית היא למידה. הובא בקיצור רב הרציונל הנתמך בספרות, כפי שהוצג לעיל. 
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המנחה היה משמעותי ודומיננטי יותר מאשר במפגשי ההמשך. לא 
פעם נעשה ניסיון להחזיר את המשתתפים להשפעת החוויה עליהם 
ולמקד את השיח לא בנושאים הפרקטיים, ב"מה עושים", אלא דווקא 

ב"איך מרגישים". 
ראוי לציין שגם ה"מה עושים" זוכה להתייחסות, בעיקר נוכח מצבים 
שהמשתתף מבטא בהם תחושות של חוסר אונים בהתמודדותו עם 
הסיטואציה. הכוונה היא שהתשובה וההתייחסות יינתנו על־ידי כל 
המשתתפים, ולאו דווקא על ידי המנחה. נעשה שימוש במיומנויות 
של שיקוף והגדרה מחדש )reframing( של דברי המשתתף. המנחה 
מנסה באופן מתמיד לאזן בין מקומו של כל אחד מן המשתתפים 
לבין המחויבות לקבוצה ככלל ולמתן תנאים אופטימליים לכל אחד 

מהמשתתפים. 

היבטים ערכיים ואתיים וקשיים
קיומה של הקבוצה במתכונתה הנוכחית מעלה כמה שאלות אתיות/ 

ערכיות וקשיים. 

היא  בעיניי  המשמעותיות  האתיות  הבעיות  אחת   
הדרכה: יחסי 

העובדה שהמנחה היא מדריכה ישירה של שישה מבין 16 המשתתפים. 
על פי טריאסט )2003(, מנחה הקבוצה אמור להימנע מעבודה פרטנית 
ידי  יחידים בקבוצה. האפשרות הרצויה עשויה להיות הנחיה על  עם 
עובד סוציאלי שאינו מדריך של אף אחד מהעובדים ואינו בעל תפקיד 
ניהולי. הועלתה האפשרות למצוא איש מקצוע חיצוני, אולם נשאלה 
השאלה עד כמה מי שאינו מכיר את עולם הכוננויות יוכל להבין את 
הכרת  למרות  לכך.  מימוני  נמצא מקור  לא  לכך,  המשתתפים. מעבר 
הקבוצה  את  לקיים  הוחלט  להם,  המתמדת  והמודעות  האילוצים 

במתכונתה הנוכחית.  

כגודל  חברים  על שמונה־תשעה  הספרות ממליצה  גודל הקבוצה: 
מתעורר  משתתפים,  מ־12  יותר  יש  כאשר  טיפולית.  לקבוצה  מיטבי 
טיפולית,  כקבוצה  הקבוצה  של  האפקטיביות  למידת  באשר  ספק 
שהרי ככל שמספר חברי הקבוצה גדול יותר - כך היא מותירה מקום 
 .)Brabender, 2006( מטופליה  של  אישית  לעבודה  יותר  מצומצם 
קבוצות המיועדות למשימות אחרות יכולות להיות גדולות יותר מבלי 

 .)Doel, 2005( לאבד מהאפקטיביות שלהן
זו  ייתכן כי  16-13 משתתפים.  לאורך גלגוליה, הקבוצה מנתה 
קבוצה גדולה מדי, שבה יחידים מקבלים פחות מקום מזה שיכלו 
לקבל בקבוצה קטנה יותר. כאמור, בפגישה התשיעית העליתי בפני 
חברי הקבוצה את השאלה אם לצרף לקבוצה את הכוננים החדשים, 

והם החליטו בחיוב. 
יאלום ולשץ )2006( מתייחסים ליתרונותיה הבולטים של הנחיה בקֹ 
)co(, ובעיקר בקבוצות שמספר משתתפיהן עולה על תשעה. ייתכן 
שהנחיה בקֹ עם מנחה נוסף, שמכיר את נושא הכוננויות והתנסה בהן, 

הייתה ממקסמת את השגת המטרות של הקבוצה.
כאמור, קבוצה זו אינה נטולת דילמות אתיות וקשיים, אולם ניכר 
כי למרות אלה - קיומה במתכונת הנוכחית, שלבטח אינה אידיאלית, 

עדיף על הוויתור עליה.

 השלכות קיום הקבוצה 
על מדיניות השירות 

קריאות בלתי מוצדקות. כאמור, הכוננים בקבוצה הביעו לא פעם   ●
תסכול לנוכח קריאות לא מוצדקות וציפייה מהם לתת מענה גם 

בתחומים ובמקרים שאין ביכולתם לסייע בהם. 
זו,  סוגיה  לנוכח  החולים.  בבית  והפצתם  הקריטריונים  חידוד   ●
הנהלת השירות הסוציאלי חידדה את הקריטריונים לקריאה לכונן. 

הקריטריונים הוצגו להנהלת בית החולים ולהנהלת הסיעוד, וכן 
בפגישה עם האחיות הכלליות ובפורטל הארגוני של בית החולים. 

הגדרת מזעיק הכונן. הודגש כי קריאה יכולה להיעשות רק על ידי   ●
אחות כללית, מנהל תורן, רופא או אחות אחראית משמרת במחלקה/

במיון שאליהם נקרא הכונן. 
פיתוח טופס מובנה לקריאת כונן. כיום, לאחר שניכר שהקריטריונים   ●
הופנמו רק בחלקם ועדיין יש קריאות מיותרות בשעות לא שגרתיות, 
אשר מגבירות את תחושת השחיקה בקרב הכוננים, בהנהלת השירות 
הסוציאלי שוקדים על פיתוח טופס הכולל את הקריטריונים לקריאה 
לעובד סוציאלי כונן. כל קריאה לכונן מחייבת את הפונה למלא את 

הטופס ולסמן בו את הקריטריון המתאים להזעקת כונן.
גיבוי לכונן. באופן בולט ומתמשך, משתתפי הקבוצה הביעו את   ●
תחושת הבדידות שלהם. לנוכח זאת, מיסדנו וחיזקנו את נושא 
הגיבויים )שכבר היה קיים לפני פתיחת הקבוצה(. בלוח הכוננויות 
מופיע לצד שמו של כל כונן גם שמה של המגבה )יש שתיים בסך 
הכול(, והכוננים יודעים למי לפנות בשעת הצורך. במפגשים הודגש 
שוב ושוב שהכוננים מוזמנים לפנות למגבה בכל שאלה או התלבטות, 
לאורך כל שעות הכוננות. הכלל שנקבע הוא ש"כשיש ספק - אין 
ספק". מתקשרים ומתייעצים. הכוננים מדווחים שעצם הידיעה על 

זמינות המגבה וזהותה מפחיתה מרמת החרדה שלהם.
ריבוי כוננויות. משתתפי הקבוצה הביעו תחושות של שחיקה   ●
התחושה  פעילות.  כוננויות  של  הריבוי  מול  אל  ותשישות 
 ,2015 הסובייקטיבית מגובה בנתון האובייקטיבי לפיו בשנת 
81% מהכוננויות היו כוננויות פעילות.             )המשך בעמוד 18(

■  התכנית הדו־שנתית לפסיכותרפיה דינמית זוגית: 
לימודי המשך לפסיכותרפיסטים דינמיים ופסיכולוגים קליניים 
להעמקת וביסוס הידע הפסיכואנליטי ויישומיו בטיפול זוגי

■  לימודי פסיכותרפיה דינמית ממוקדת למבוגרים, 
ילדים ונוער: להקניית בסיס ידע דינמי והכשרה בטיפול 
דינמי ממוקד - לטיפול מתמשך או מתוכנן בזמן. התכנית 

מוכרת ע“י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה. התכנית 
מתקיימת גם בבת חפר וגם במודיעין )לנשים בלבד(

 ■  השתלמויות שנתיות: טיפול בדיכאון, תהליכים 
לא מודעים

 ■  סדנאות סופשבוע מרוכזות: פירוש חלומות 
בסוכה במדבר ובבת חפר; זכרונות מוקדמים

 הייחוד שלנו: למידה יישומית ופוגשת 
במסגרת אינטימית

 www.yissumim.co.il מידע נוסף: באתר
במייל info@yissumim.co.il  ובטל׳: 054-4900-161

מטפלים עם תואר שני טיפולי 
 לביה״ס לפסיכותרפיה ״יישומים קליניים״ 

מגוון תכניות לימוד ייחודיות עבורכם:
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הפחתת מספר הכוננויות לעובד. לנוכח הדברים, הוחלט בהנהלת   ●
השירות הסוציאלי לנסות  לאפשר לכוננים שמעוניינים בכך להשתבץ 

בכוננות רק פעם בחודש. 
הרחבת מספר הכוננים הפעילים מתוך השירות. ההחלטה לעיל   ●
הצריכה להגדיל את מספר העובדים בשירות המשובצים לכוננויות/
תורנויות ולהכשירם לכך. עובדים שמעולם לא עשו כוננויות חויבו 
לעבור הכשרה במהלך 2016 ולהצטרף למאגר הכוננים/תורנים של 
השירות הסוציאלי. חלקם נמצאים כעת בעיצומו של תהליך ההכשרה. 
הכשרה ייעודית ומיוחדת נעשתה לצוות העובדים הסוציאליים 
במחלקה להפרעות אכילה. שינוי זה לווה לעתים בהתנגדויות של 
ממש - הן של העובדים והן של מנהלי המחלקות שלהם - אך המטרה 
שעמדה לנגד עינינו הייתה לחלק את העומס למספר רב יותר של 

עובדים, נוכח התכנים שעלו בקבוצה.

 הערכת התועלות 
של הקבוצה למשתתפיה 

כדי להעריך, ולו באופן חלקי, את תרומתה של הקבוצה למשתתפיה, 
קיבל כל משתתף בתחילת המפגש ה־13 כרטיסייה ובה שני משפטים 

שנדרש להשלים ושאלה אחת:
1. אני מגיע לקבוצת הכוננים כי...
2. קבוצת הכוננים היא בשבילי...

3. עד כמה הכוננות מלחיצה אותי וגורמת לי תחושת דחק )דרג מ־10-1(?

הוסבר למשתתפים כי המענה הוא אנונימי, וכי בעת מילוי הכרטיסייה 
תצא המנחה מהחדר. ציינו כי המשתתפות החדשות, שהצטרפו רק 
במפגש העשירי, אינן נדרשות למלא את השאלון אלא אם הן יכולות 
ורוצות בכך. כמו כן, המשתתפים התבקשו לבצע את המשימה באופן 
אישי ולא קבוצתי. על השולחן הונחה קופסה, שבתוכה הונחו הכרטיסיות 

לאחר שמולאו. 13 מבין 16 המשתתפים ביצעו את המשימה.

אני מגיע לקבוצת הכוננים כי...
בניתוח תוכן של התשובות, הן חולקו לשלוש קבוצות: תחושת שייכות; 

תמיכה והכלה; שיתוף והתייעצות.
התוצאות )חלק מהמשתתפים ציינו יותר מהיבט אחד(:

התייעצותשיתוף אחריםתמיכה והכלהתחושת שייכות

38%38%53%23%

קבוצת הכוננים היא בשבילי...
בניתוח תוכן של התשובות הן חולקו לארבע קבוצות: קבוצת שווים; 
מסגרת תמיכה ואוורור; קבוצת שייכות; קבוצה להתייעצות וללמידה.

התוצאות )חלק מהמשתתפים ציינו יותר מהיבט אחד(:

 קבוצת 

שווים
 מסגרת 

 תמיכה 

ואוורור

 קבוצת 

שייכות
קבוצה 

להתייעצות 
וללמידה

23%69%46%31%

עד כמה הכוננות מלחיצה אותי וגורמת לי לתחושת דחק )מ־10-1(?
ממוצע התשובות: 6.3

מגבלות ההערכה

בדיעבד, השאלה השלישית הייתה צריכה להישאל כבר באחד המפגשים 
הראשונים, כדי שנוכל להשוות את התשובות עם אלו שניתנו כשנה 
לאחר מכן. בכוונתי לשאול שאלה זו )שוב באופן אנונימי( בעוד כחצי 

שנה, ולבחון אם חל שיפור בתחושת הדחק הממוצעת בקרב הכוננים. 
כמובן שהקבוצה אינה המשתנה היחיד, וסביר שוותק בכוננויות ומשתנים 

נוספים ישפיעו על רמת הדחק שחשים הכוננים
בהמשך, בתכניתנו לבצע הערכה של האפקטיביות של הקבוצה ושל 
well-being מתוקפים  השגת מטרותיה באמצעות העברת שאלוני 
ומהימנים למשתתפי הקבוצה ולכוננים שאינם משתתפים בה והשוואה 
של התוצאות. כמו כן, ניתן לבדוק באמצעות שאלונים אלה טראומטיזציה 
משנית בקרב משתתפי הקבוצה ולהשוות לנתונים בקרב הכוננים האחרים. 
שיטה זו מוצעת בהיעדר יכולת להשוות לנתוני הטראומטיזציה המשנית 

של המשתתפים בתחילת ההתערבות, מאחר שהנושא לא נבדק.

לסיכום
ההתערבות הקבוצתית שהוצגה הייתה בגדר מענה חיוני לצורך עז 
של העובדים הסוציאליים המבצעים כוננויות, שהן בגדר גורם שחיקה 
משמעותי לעובדים סוציאליים בבתי החולים. למרות הקושי של העובדים 
להשתתף בקבוצה, בשל עומס העבודה הרב, חשוב ביותר לאפשר להם 
מסגרת קבוצתית זו. ההיענות וההתמדה בהגעה למפגשים, וכן תוצאות 

ההערכה שהוצגו, מדגישים את חשיבות המענה הזה.
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מרכז הקורס: פרופ' ירמיהו הייניק

מטרות הלימודים: הקניית ידע קליני ותיאורטי 
בפסיכוגריאטריה ותחומים סמוכים. הקורס מתפרס 
על פני שלוש שנים, כ־400 שעות הוראה. כולל הוראה 

פרונטלית, הצגת מקרים, סדנאות, סיורים לימודיים והתנסות 
)אובזרבציה(, ימי מרפאה ומחלקה פסיכוגריאטרית.

מפגשי "הערכת כשרות משפטית". עקב חשיבות הנושא 
וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות יתאפשר לרופאים 

המגלים עניין בתחום/ מעוניינים בעדכונים/העוסקים 
בהערכת כשרות וכתיבת תעודות רופא וחוות דעת לבתי 
משפט, להירשם ולהשתתף באופן ספציפי ב 7 מפגשים 
ראשונים של שנת הלימודים בהם הנושא מטופל באופן 

מעמיק, וזאת תחת הכותרת "הכשרות המשפטית של האדם 
הזקן והערכת כשרות על ידי רופאים". 

קהל יעד: ללימודי תעודה - מתמחים בפסיכיאטריה 
שעמדו בהצלחה בבחינות שלב א', מומחים בפסיכיאטריה, 

ברפואת המשפחה ובגריאטריה.
מפגשי "הכשרות המשפטית" – רופאים מכל התחומים

מועד: ימי חמישי, בין השעות 19:30-16:00, הפקולטה 
לרפואה

שכר לימוד: 2,500 ₪ לסמסטר, 1250 ₪ למפגשי "כשרות 
משפטית" 

יתאפשר רישום גם לסמסטר בודד ללא זכאות לקבלת תעודה, אך 
עם קבלת אישור השתתפות. השלמה ל"תעודה" תתאפשר רק 

כשייפתח מחזור נוסף ללימודי "תעודה".
הסיורים הלימודיים בסמסטר השני ייערכו בשעות הבוקר.

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 03-6409228 
stal@tauex.tau.ac.il

מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות באתר 
http://med.tau.ac.il/cme

 מרכז אקדמי ללימודי
המשך ברפואה

 הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

 המרכז האקדמי ללימודי המשך 
 יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח 

לימודי תעודה, שנה ג' )שנה א' החלה בתשע"ו(

פסיכוגריאטריה – 
פסיכיאטריה של הזקנה 

כולל מפגשי הערכת כשרות משפטית
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"העולם הוא במה וכולנו שחקנים" )אוסקר ויילד(

הקדמה
מאמר זה יעסוק בקבוצת תיאטרון קהילתי שהוקמה בבת ים עבור 
נשים המקיימות הורות עצמאית )"חד הוריות"(. יוצגו הקשר שבין 
עבודה קהילתית לתיאטרון קהילתי, הרציונל לבחירת אוכלוסיית יעד 
זו על אתגריה הייחודיים, אופן ההתהוות של הקבוצה, תכניה והישגיה, 
תוך שימת דגש על כמה מאפיינים ייחודיים למודל זה: ההשתתפות 

הפעילה של העובדת הסוציאלית, חשיבות ההדרכה המלווה והגדרת 
המטרה - להביא לשינוי מדיניות. 

עבודה קהילתית והתיאטרון ככלי
העבודה הקהילתית היא תחום התמחות ושיטת טיפול בעבודה 
סוציאלית, אשר עוסקת בשיפור יכולתו של כל אדם להשפיע על חייו 
ועל סביבתו באמצעות שיתופו בקבלת החלטות ובפעולות הקשורות 

לאיכות חייו.
ומיומנויות  העבודה הקהילתית מאפשרת לאנשים לרכוש ידע 
שיסייעו להם להתארגן ולפעול במשותף לפתרון בעיותיהם, לגייס 
משאבים ולחולל תהליכי שינוי בסביבתם המידית ובעיר כולה. היא 
פועלת בעיקר דרך הגברת מעורבותן של אוכלוסיות בעלות צרכים 
משותפים )פונקציונליים או גיאוגרפיים( והגברת קשרי הגומלין בין 

 תיאטרון קהילתי 
 בהשתתפות פעילה של 

העובדת הסוציאלית הקהילתית

נעמה טל בינסקי

 נעמה טל בינסקי - עו"ס, מנהלת היחידה לעבודה קהילתית בת ים.

naambin@gmail.com
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ארגוני השירות הקהילתיים ואוכלוסיות היעד. 
תיאטרון קהילתי הוא אחד הכלים המשמעותיים להשגת המטרות 
שפורטו לעיל. בספרה של ליבליך )2010(, תיאטרון קהילתי מוצג ככלי 
המתאר את "האני מאמין שלי" ומעלה את הקול והחוויה הפנימיים מבלי 
לטאטא חלקים מתוכם אל מתחת לשטיח. חוויית התיאטרון מתוארת 
כחוויה שאנו נותנים בה מקום לדברים, פותחים אותם ומאפשרים לקול 

הפנימי לצאת החוצה. 
בעצם הקמת קבוצת תיאטרון קהילתי לנשים נוצרת למעשה קהילה 
פונקציונלית המסייעת לנשים לחולל שינוי, לחזק קשרי גומלין בינה 

לבין הממסד וליצור מודל עבור קהילות פונקציונליות אחרות.

 מדוע נבחרה אוכלוסיית האימהות 

המקיימות הורות עצמאית?

בקרב אוכלוסיית בת ים, שיעור האימהות המקיימות הורות עצמאית 
נמצא גבוה משמעותית ביחס לממוצע הארצי. נכון לשנת 2013, לפי 
נתוני המוסד לביטוח לאומי )טולידנו ווסרשטיין, 2014( כ־22.9% )כ־3,663 
משפחות( מסך כל המשפחות היו משפחות של אימהות המקיימות 
הורות עצמאית. נתון זה גבוה בהרבה מהממוצע הארצי, שעמד על 
12.4%. בהתאם, נכון לינואר 2016, לדברי מנהלת אגף הרווחה )נתוני 

תוכנת נמר(, מספר המשפחות המקיימות הורות עצמאית שטופלו 
1,200 משפחות מתוך  באגף הרווחה היה גם הוא גבוה ועמד על 

12,022 בתי אב. 

מיפוי הצרכים
 ערכנו מיפוי צרכים בקרב מטופלות האגף באמצעות שלושה כלים: 

2. שאלונים שבדקו את הצרכים ואת  1. שיחות אישות עם הפונות; 
הסוגיות המעסיקות את הנשים, מה הן מרגישות שחסר להן ובאילו 
3. קבוצת מיקוד, שהזמנו אליה עשר  תכניות ישמחו לקחת חלק; 
נשים - חלקן אימהות לילדים צעירים וחלקן לילדים בוגרים יותר, 
חלקן עובדות וחלקן אינן עובדות )רצינו קבוצה הטרוגנית, תמונת 
מראה של אוכלוסיית היעד(. שוחחנו אתן תוך הקשבה מלאה ומתוך 
רצון אמתי להכיר את הצרכים והמחשבות. עלו כמה אתגרים שהנשים 

מתמודדות עמם:
האתגר שבגידול וחינוך ילדים לבד )במקרים שבן זוג אינו לוקח   .1

חלק באלה(. הנשים דיברו על קושי בקבלת ההחלטות לבדן ועל 
ההתחבטות המתמדת בהתוויית הדרך החינוכית. 

היעדר תמיכה חברתית - רשת תמיכה. עם השנים, הנשים התנתקו   .2

מחברותיהן הקרובות והרגישו בודדות ומנותקות חברתית בתהליך 
הגירושין ולאחריו. 

האתגר הכלכלי. הנשים תיארו מצב המעמיד רבות מהן בהתחבטות:    .3

אם הן אינן מקבלות מהאב את דמי המזונות באופן סדיר, עליהן 
לפנות למוסד לביטוח לאומי להסדרת קצבת המזונות. אלא שאז, 
אם הן עובדות ומרוויחות מעל סכום מסוים, הן אינן זכאיות לקבל 
את הקצבה. האם לעבוד ולוותר על המקום הבטוח )דמי המזונות(? 
האם לצאת לעבוד ולהישאר עם קצבה קבועה, אך לא גבוהה? 

הדילמה אינה קלה.

המענים הקיימים 
פנינו לבחון את המענים הקיימים כיום בעיר לצרכים של אוכלוסיית 
האימהות. מצאנו כי מתקיימת פעילות מטעם יועצת ראש העיר למעמד 
האישה, המתמקדת בעיקר בתחושת הבדידות החברתית. פעילות זו 
מתייחסת לשעות הפנאי, מציעה פעילויות גיבוש ומכוונת ליצירת רשת 
תמיכה חברתית. המשתתפות הן בעיקר מן האוכלוסייה החזקה יותר, 

שאיננה צורכת את שירותי הרווחה.
המענים הקיימים לאימהות הנמנות עם אוכלוסיית הרווחה הם בעיקר 
אלה שניתנים על ידינו, ביחידה לעבודה קהילתית. הם נבנים מדי שנה 
בהתאם לצרכים שעולים מן השטח. לאחר שהתברר לנו כי יש צורך גדול 

ברשת תמיכה חברתית, במענה לשעות הפנאי, במקום קבוע להתכנס 
בו ובקבוצת שייכות שתאפשר לנשים להביא לידי ביטוי את קולן ואת 
מאווייהן, דאגנו למענים כמו הקמת מועדון חברתי, קבוצות כישורי 

הורות, העצמה אישית וקבוצת מנהיגות.

התיאטרון הקהילתי
התיאטרון הקהילתי הוא אחד המענים המעניינים והמשמעותיים: 
הוא עונה על הצורך ברשת תמיכה הדדית בין נשים ומעלה על סדר 
היום את האתגרים הרגשיים והכלכליים שהן מתמודדות עמם. ברסלר 
)2006( כותבת בספרה כי התיאטרון הקהילתי הופיע לראשונה בישראל 
בתחילת שנות השבעים מתוך מניעים חברתיים ואמונה כי בכוחה של 
אמנות להשפיע על מציאות חברתית ולשנות אותה. לדבריה, אחת 

האוכלוסיות המרכזיות הפונות לתיאטרון הקהילתי ומשתמשות בו 
ככלי ביטוי היא אוכלוסיית הנשים. קהילות עם מכנה משותף בפרט - 
גיאוגרפי, אידיאולוגי, חברתי או דמוגרפי - מצמיחות מתוכן קבוצות 
תיאטרון שבמסגרתן עוסקות הנשים בתכנים שנוגעים לחייהן, כפרטים 
וכציבור. קבוצות אלה מחפשות דרכים אמנותיות וארגוניות שיהלמו 
את יעדן: יצירת דיאלוג חי ומתפתח בינן לבין עצמן ובינן לבין קהילתן 

והחברה הרחבה.
התיאטרון מציע במה לחוויה של נשים שחיי היומיום אינם מאפשרים 
להן במה, הקשבה והכלה של בעיותיהן היומיומיות. לנשים אלה אתגרים 
כלכליים וחברתיים וקשיים סביב ההורות שלהן. לחלקן יש בנוסף 
הורים חולים או ילדים הסובלים מבעיות רפואיות וחברתיות. באופן 
כללי, הן נושאות את נטל החיים על כתפיהן בבדידות רבה. פתאום 
הן מקבלות הזדמנות. מישהו אומר להן: "עכשיו זה שלכן, בשלוש 
השעות הקרובות הבמה היא בשבילכן ואנחנו פה כדי להקשיב - לא 
בשיפוטיות, לא כדי לבקר, אלא מתוך הכלה והזדהות." מציעים להן 
מרחב שהכול מותר בו: אפשר לומר הכול, להתנסות בכל התפקידים 

)ליבליך, 2010(. 
לכל אלה נוספה ההבנה כי מתודה של תיאטרון קהילתי עשויה 
להעלות לסדר היום הציבורי את סוגיית ריבוי המשפחות החד הוריות 
בעיר, ובכך לתרום להרחבה ולהגדלה של השירותים לאוכלוסייה זו. 

כל אלה הביאו אותנו לבחור בכלי זה.

 התיאטרון מציע במה לחוויה 

 של נשים שחיי היומיום שלהן 

 אינם מאפשרים במה, הקשבה 

 והכלה לבעיותיהן היומיומיות... 

 פתאום הן מקבלות הזדמנות. 

מישהו אומר להן: "עכשיו זה שלכן, 
בשלוש השעות הקרובות הבמה היא 
 בשבילכן ואנחנו פה כדי להקשיב - 

 לא בשיפוטיות, לא כדי לבקר, 

אלא מתוך הכלה והזדהות"
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ב"כלי" זה גם בחרתי להתמקד במאמר זה. חשוב לי לציין בין היתר 
את הגורמים שאפשרו לקבוצה זו להתהוות ולהפוך למה שהיא כיום, 
ובראשם השותפות עם העובדת הסוציאלית חן כהן, השתתפותה 

והדרכתה הצמודה בתהליך.

התהוות קבוצת התיאטרון
השלב הראשון - פרסום ושיווק: חן כהן, העובדת הסוציאלית הקהילתית, 
פרסמה ושיווקה את הקבוצה בקרב העובדים הסוציאליים, חשפה 
אותם לכלי התיאטרון ורתמה אותם למשימת הגיוס של משתתפות 
פוטנציאליות. אט אט הופנו שמות של נשים שהביעו מוטיבציה, נכונות 

ורצון לעלות על במה ולהיחשף ולא חששו מהתהליך הקבוצתי. 
השלב השני - גיוס במאית: היה עלינו לגייס במאית שתהיה גם 
מקצועית ומוערכת וגם רגישה, מכילה ולא שיפוטית. מצאנו את נטע 
נדב, שאותה הכרתי כשעבדה עם קבוצת תיאטרון בראשון לציון. זו 

הייתה קבוצה שהרשימה אותי מאוד ונחרטה בזיכרוני. 
ונטע ראיינו את הנשים  גיוס השחקניות: חן   - השלב השלישי 
שהופנו אלינו בשלב הראשון והחלו בגיבוש הקבוצה. הנשים לא 
נדרשו כמובן להציג ניסיון קודם או כישורי משחק. מטרת הראיונות 
הייתה היכרות אישית עם כל אחת מהן ובדיקת המוטיבציה שלהן 

להשתלב בקבוצה.
הקבוצה הסופית מנתה כעשרים נשים, שהיו מוכנות לקחת חלק בתהליך 
קבוצתי, להציג, להיחשף, להיפתח וגם להתחייב לתקופת זמן של שנה.  
מפגשי הקבוצה התקיימו באגף הרווחה - מקום שהיה נוח, זמין ומוכר 
לכולן. כל מפגש נמשך כשעתיים. הפעילות התמקדה בפיתוח יכולות 
המשחק באמצעות תרגילים לשחרור הגוף, תנועה וריקוד, משחקי 

דמיון ואימפרוביזציות. 

 תפקידה של העובדת 
הסוציאלית הקהילתית 

חן יצרה ושימרה את הקשר עם הנשים בחודש הראשון. היא תזכרה אותן 
לגבי המפגשים והתייחסה בשיחות אישיות לרגשות שעלו בעקבותיהם. 
תהליך הבנייה של הקבוצה נעשה מתוך רגישות ותשומת לב אישית. 
הנשים נפתחו אט אט והחלו לחוש שהקבוצה הופכת למעין משפחה. 
הן חיכו למפגשים, וכעבור זמן קצר לא היה צורך בתזכורות. הן לקחו 
אחריות על ההגעה ובהמשך גם על הכיבוד. חן הכירה כל אחת ואחת 
מהנשים, ליוותה אותה בתהליך מתוך היכרות עם הקשיים הרגשיים 
שעלו, ובמידת הצורך - חיברה אותה לעובדת סוציאלית מהאגף 
לטיפול פרטני, שסייעה לה בעיבוד הנושאים שעלו בקבוצה. מדובר 
בתקופה של כשנה, וכמובן שלאורכה צצו לא מעט אתגרים בחייהן 
של הנשים: בבית הספר, בעבודה, במשפחה, בזוגיות ועוד. חן סייעה 
בתיווך לגורמים השונים בקהילה, בליווי רגשי תמיכתי ובעידוד לאורך 

כל הדרך.

 ייחודיות המודל: השתתפות 
פעילה של העובדת הסוציאלית 

במפגשי התיאטרון 
מחשבה רבה הוקדשה לאופן שבו נוכל ליצור מרחב מאפשר; כזה שכל 
אישה תוכל "להביא בו את עצמה" מתוך התמסרות מלאה, באופן פתוח 
ומשוחרר וללא חשש משיפוטיות. היינו מודעים לקושי שעלול להתעורר 
בשל העובדה שהקבוצה מורכבת ממטופלות הרווחה, שהקשר שלהן 
עם המחלקה החל בהקשרים לא נעימים כמו גירושין, חשד להזנחת 

 תפקידה ומקומה של העובדת הסוציאלית 

 הקהילתית היו נושא חשוב למחשבה ולדיון. 

 עד כמה טוב שתיקח חלק בתרגילי הקבוצה? 

 ובאילו תפקידים? האם השתתפותה יוצרת ריחוק? 

 או אולי ההפך הוא הנכון? האם צפייה מן הצד 

 תעצור את המשתתפות ותמנע מהן להיחשף 

 ולהיות הן עצמן? האם יוכלו לבטא ביקורת 

על הממסד/רווחה?
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ילדים, דיווח על ילדים בסיכון ועוד. 
עם הזמן עלו בקבוצה נושאים חזקים ומשמעותיים. הנשים הביאו 
לפגישות קטעים מרגשים וקשים מחייהן והעזו לבטא חלומות ומאוויים 
כמוסים. לעתים היו הן עצמן מופתעות ממה שנחשף. הקבוצה נתנה 
מקום לכל אלה והדגישה את הנחיצות של כל רגש. דרך המשחק צפו 
ועלו רגשות נעימים וקשים כאחד, יחד עם חלקים נשכחים וילדיים 

שלהן. ביחד חוו שחרור והקלה. 
תפקידה ומקומה של חן, העובדת הסוציאלית הקהילתית, היו נושא 
חשוב למחשבה ולדיון. עד כמה טוב שתיקח חלק בתרגילי הקבוצה? 
ובאילו תפקידים? האם השתתפותה יוצרת ריחוק? או אולי ההפך הוא 
הנכון? האם צפייה מן הצד תעצור את המשתתפות ותמנע מהן להיחשף 
ולהיות הן עצמן? האם יוכלו לבטא ביקורת על הממסד/רווחה? חן 
חשה שנכון שתיקח חלק ברוב הפעילויות. עם זאת, לפעמים העדיפה 

להתבונן בנעשה כצופה מן הצד 
ניסינו לשרטט ביחד גבול ברור בין היותה חלק מהקבוצה: קרי, מביאה 
חלקים מעולמה האישי, לבין היותה עובדת סוציאלית, בתפקיד שאמור 
להישמר בו מרחק מסוים בינה לבין הנשים. המעבר בין שני הכובעים, 
האישי והמקצועי, והשמירה על גבול זה היו לעתים טבעיים ולעתים 

מבלבלים מעט.
עסקנו גם באופן השתתפותה הפעילה בקבוצה: עד כמה קולה יישמע 
אותנטי כאשר מציאות חייה כל כך שונה מזו של הנשים? האם תצליח 
להשתלב בקבוצה, ואם כן - איזה תפקיד מתאים לה?  דנו גם בהשפעה 
של השתתפותה על הנשים: איך היא תתקבל? האם המקום שלה, התפקיד 
הפעיל שלה, לא יאפיל על האחרות או יתפוס את המקום המיועד להן?
מה שעמד מול עינינו היה צמצום תחושת הניכור של הנשים כלפיה. 
ברגע שחן לקחה חלק, אפילו קטן מאוד, היא חשה בהתגייסות גדולה 
יותר של הנשים ובהתגברות הפתיחות. בדרך כלל אלו היו תפקידים 
קטנים, שלא תפסו את הבמה ואת אור הזרקורים; "תפקיד מצומצם", 
"מה שנשאר" - מקום מינימלי שמאפשר להרגיש שייכות ובה בעת אינו 

משתלט ואינו תופס מקום של אחרות.
בסופו של דבר, לאחר שבחנו את הסוגיה, הבנו כי השתתפותה הפעילה 
מסייעת לנשים להיפתח אליה, ובה בעת היא עצמה מרגישה שייכות 

רבה יותר לקבוצה וחלק בלתי נפרד ממנה. 
לאורך כל התקופה, חן הייתה קשובה לסיפורי הנשים ולבקשותיהן. 
חלק מתפקידה היה לאפשר מקום לוונטילציה. כשעלו תכנים קשים או 
התעוררו מריבות, היא הציפה את הדברים וסייעה לעיבודם בקבוצה. 
במידת הצורך קיימנו שיחות אישיות עם הנשים, שבהן עלו תכנים 

אישיים וקבוצתיים. 
כדי להתמודד עם הסוגיות שעלו, כמו אופן הפעילות של קבוצת 
התיאטרון או מידת השתתפותה של העובדת הסוציאלית, נעשה 
שימוש רב בכלי ההדרכה. כמנהלת היחידה לעבודה קהילתית, נפגשתי 
לשיחות הדרכה רבות עם חן, העובדת הקהילתית, ולעתים גם עם 

הבמאית המלווה. 
בתהליך ההדרכה התמקדנו תחילה בפרטים הטכניים, האופרטיביים, 
הדרושים להקמת הפרויקט: תקציבים, מציאת במאית, בחירת מקום 
נוח וזמין לפעילות, גיוס המועמדות וראיונות אישיים, ועוד. ניסינו 
גם לסייע למשתתפות פוטנציאליות, שרצו מאוד להגיע לקבוצה אך 
נתקלו בחסמים כגון היעדר בייביסיטר, משבר נקודתי, מות אדם 
קרוב, מעבר דירה ועוד. במקביל, דנו בתפקידיה של חן בקבוצה: ליווי, 
תמיכה, עידוד, תיווך לגורמים שונים ברווחה )כגון עו"ס פרטנית( 

ובקהילה בכלל. 
בקבוצה מעין זו, "זמן במה", "תשומת לב" ו"אור הזרקורים" הם מצרך 
מבוקש מאוד. חלק מהתהליכים הקבוצתיים עסקו בחלוקת המשאבים 
של הבמאית מול השחקניות: מי מהן מקבלת תפקיד מרכזי? מי מהן 
תפסה את מוקד תשומת הלב זמן רב מדי? מחשבות ותהיות בסגנון 
זה הושמעו בקבוצה לעתים קרובות ותפסו מקום חשוב ומשמעותי 
במפגשים, ממש כמו ילדים שמתחרים על תשומת הלב של אמם. מאחר 
שנושא זה היה רגיש במיוחד, השקענו בו הרבה מחשבה וזהירות והגענו 

למסקנה שיש צורך לעתים לקיים שיחות אישיות עם המשתתפות 
ולהקשיב לרגשות ולתגובות שעלו לאחר חלוקת התפקידים.

בתהליך ההדרכה, מצאתי עצמי שותפה להתלבטות, מקשיבה, 
מאפשרת ומגבה את הבחירות של חן. האמביוולנטיות ביחס למגוון 
סוגיות הורגשה לכל אורך הדרך, ומדי פעם גם נשאלה השאלה העקרונית: 
האם השתתפותה הפעילה של חן עדיין נכונה/מתאימה? עם הזמן 
התחדדה התחושה שהיא חשובה  ונחוצה. נוצרה קרבה, הנשים כינו 
את השותפות "אחיות לדבר" "ומשפחה". הן דיברו על התחושה הטובה 
שמקנה להן שותפותה המלאה של חן בתהליך ועל הביטחון ששותפות 

זו נוסכת בהן. הן ראו בה מודל ומקור לכוח עבורן. 
אישוש לכך קיבלנו באחד התרגילים, שבו היה על כל אחת מהמשתתפות 
להיכנס למרכז המעגל ולבנות סיטואציה. כשחן היססה קמעה, הנשים 
ניסו לעודדה ולדרבן אותה להיכנס. כשנכנסה ובחרה בתפקיד קצת 
משעשע, של פקחית שרושמת דוח לאחת הבנות. כולן צחקו והשתררה 

אווירה נעימה של אחווה הדדית, תחושה בטוחה ושייכות.
השתתפותה הפעילה השרתה תחושת ביטחון גם במהלך ההצגה. 
בעת המופע עצמו, הבמאית אינה נמצאת קרוב לבמה אלא בעמדת 
התאורה והמוזיקה שביציע, ואילו חן, בהיותה חלק מהשחקניות, הייתה 
עמן מאחורי הקלעים, הרגיעה והכילה. כמו כן, היא לקחה חלק באחריות 

על עימוד ועיצוב התפאורה. 
לאורך כל התהליך, מצאתי עצמי מקשיבה וחושבת ביחד עם חן ונטע, 
הבמאית, כיצד נכון לנהוג באופן מקצועי ומדויק שיתאים גם לקבוצה, 
גם לחן וגם לנטע. קראתי מאמרים וספרים העוסקים בתיאטרון הקהילתי 
וחיפשתי מקורות נוספים העוסקים בשותפות עו"ס קהילתי בפרויקט 

תכנית ההשתלמויות
 תכנית הכשרה לטיפול משפחתי וזוגי

 קורס הסמכה למדריכים בטיפול משפחתי וזוגי
 מנטליזציה והפונקציה הרפלקטיבית בטיפול משפחתי וזוגי

  "פנים רבות לנו" - קלפים טיפוליים הלכה למעשה
סדנא בת יומיים במכון וסדנאות לצוותים במקום העבודה

 הדרכה חיה ואינדיבידואלית
 אתיקה

המכון מתמחה בשילוב קלפים טיפוליים במרחבי טיפול שונים. 
מדובר בפרי בנייה קלינית ספציפית וייחודית ארוכת שנים. 

מתקיימות סדנאות בנדון וכן סדנאות לצוותים.

www.shiluvim-brener.co.il
shiluvim@gmail.com :דוא"ל
מען למכתבים: ת.ד. 4500 ראשל"צ

טל: 08-9443072 | נייד: 054-4449710 | פקס: 03-9414199

מכון שילובים
                 בקיבוץ גבעת ברנר

מרכז למידה והכשרה לטיפול משפחתי, זוגי ופרטני
מכון לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה

כל הקורסים מעל 40 שעות 
 מוכרים לגמול השתלמות, 

מלבד הקורסים בנושאי הדרכה

המנחות:
תיקי שריר, אביבית עקיבא

נעמי ויינר, דרורית אל-גד יגר 
מיכל ניר
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מעין זה. לצערי, לא מצאתי כאלה. יש ספרות העוסקת בשותפויות 
באופן כללי, אך לא שותפות כגון זו שיצרנו. 

הרווחה,  )בתחום  מקצוע  אנשי  של  בכנס  הפרויקט  את   הצגנו 

החינוך והפסיכולוגיה(, שהתקיים בשנת 2014 בבת ים ואורגן על ידי 
 אגף החינוך והרווחה בחסות ראש העיר, לחיאני. באותה שנה הצגנו 

אותו גם בכנס ארצי של משרד הרווחה שעסק בנושא: "מרכזי עוצמה 
ושותפות לקוחות". שם הצגנו את רעיון השותפות ויתרונותיה ואף 
העלינו קטע מההצגה, בהשתתפות חן ואחת הנשים. התגובות היו 

חמות ונלהבות. 
כמו כן, התייעצנו בפורומים רחבים עם אנשי מקצוע, בין היתר עם חברי 
ועדת ההיגוי ברווחה בנושא "נשים עצמאיות", בהשתתפות מפקחות 
פרט ומשפחה ועבודה קהילתית. התרשמנו כי כל מפקחת נקטה בעמדה 
שונה: האחת טענה שההשתתפות המלאה של העו"ס בתיאטרון נהדרת 
ומובילה לתוצאות יפות, האחרת טענה שזה אינו מקובל, לא בהכרח חיוני 
ואף עלול להיתפס כלא מקצועי - בין היתר בשל האפשרות לבלבול 
בין התפקידים, הסכנה כי היא תהפוך ל"חברה" ותאבד את המקום 
המקצועי הסמכותי. העליתי סוגיות אלו במסגרת ההדרכה שלי עם 

מנהלת האגף ובהמשך אף בדקנו את עמדתן של הנשים. 
כחלק מהשיחות עם הנשים על השותפות המיוחדת שנוצרה שוחחתי עם 
נ', שהיה לה בהצגה קטע משותף עם חן. בסצנה המשותפת פוגשת האם 
)אותה גילמה נ'( את בתה )אותה גילמה חן( במקרה ברחוב. הבת פגועה 
וכועסת ואינה מוכנה לדבר עם האם. נ' תיארה את החוויה כעוצמתית 
מאוד. היא הרגישה שהעובדה שחן היא עובדת סוציאלית אפשרה לה 
לחוש אותה טוב יותר ולשחק את התפקיד בצורה מדויקת ועוצמתית. 
לדבריה, בשלב מאוחר יותר, כאשר שחקנית אחרת מילאה את תפקיד 
הבת, היא הרגישה שוני - שקשור, לדעתה, בהבנה העמוקה של הטקסט 
בהקשר של נ'. נ' תיארה את הנוכחות של חן כמעניקה ביטחון לקבוצה 
ומאפשרת "להוציא החוצה ולהביע רגשות קשים". בנוסף, היא תיארה 
גאווה גדולה בשותפות ובהצלחה הכללית של התיאטרון, בהופעה 

בכנסת )שאספר עליה בהמשך( ובכלל. 
בשיחה עם משתתפת נוספת, היא תיארה את התמיכה הגדולה מאוד 
שהשותפות המלאה של חן העניקה לה. לדבריה, בחן היא ראתה חלקים 
שלא ראתה עד כה בעובדת סוציאלית, "פחות סמכותיות ופורמלית, 

ויחד עם זאת גב ותמיכה כשצריך". 

שיתופי פעולה כחלק מעבודה 
 קהילתית ומינוף הפרויקט 

לטובת יצירת שינוי מדיניות
נטע, הבמאית, תיעדה לאורך כל התהליך את קטעי החיים השונים 
שהביאו הנשים. לאט לאט נוצר מחזה נוגע ללב, מרגש ואקטואלי, עם 

התבוננות ביקורתית ואמירה חברתית חזקה.
ההצגה נכתבה בזמן וברוח המאבק החברתי מדיני שנוכח כאן בשנים 
האחרונות והתחבר למאבק החברתי של הנשים החד הוריות - "עובדת, 
לא פרזיטית", בהובלת עמותת ידיד. הנשים סיפרו על אבדן הזכאות 
לקצבאות ולהטבות במקרה של יציאה לעבודה, מה שמהווה חסם גדול 

לשיפור מצבן. 
המחשבה שעמדה בבסיס השותפות עם עמותת ידיד הייתה כי רק 
ביחד נוכל לקדם נושא רציני ומשמעותי שכזה. כשפניתי לעמותה 
נתקלתי בתגובות חיוביות ביותר, ולאחר זמן לא רב אף הוזמנו מטעמם 
להעלות את ההצגה בכנסת, בפני חברי כנסת ושרים. התגובות בכנסת 
היו נלהבות, ונראה כי הנשים הצליחו לבטא באמצעות המשחק את 
קולן האותנטי, לרגש את הקהל וליצור מוטיבציה לפעולה. יש לציין 
שמאבק הנשים החד־הוריות ממשיך ומתנהל עד היום, באמצעות 

עמותת ידיד.  

שלומית לב )2010( מתארת את יופיו של המשחק הפשוט - המשחק 
של האדם האותנטי, שאיננו שחקן. היא כותבת כי במשחקו הנאיבי 
והפשוט, האדם יכול לספק הארה או הערה מפתיעה בפשטותה על 
המציאות החברתית המסובכת. שחקן כזה יודע היטב מהי עוולה חברתית, 
משום שהתנסה בה, ועל כן זעקתו על הבמה אותנטית וסוחפת עמה 
לא רק את הקהל המקומי אלא גם את הקהל הרחב יותר. אין ספק 
שהנשים הצליחו לבטא את אותו מקום פשוט ואמתי וסייעו בהעלאה 
על סדר היום הציבורי של סוגיית הנשים החד־הוריות. לאחר המופע 
בכנסת קיבלנו תגובות חמות, שחיזקו את העשייה ואת המאבק החברתי. 
הנשים הרגישו גאווה על הצלחתן להגיע לכנסת עם האמירה שלהן 

ולשמש פה לרבות אחרות. 
בחיבורים אלו, ביצירת השותפויות, בחתירה לקידום שינוי מדיניות, 
באים לידי ביטוי חלקים חשובים מעבודתו של העובד הסוציאלי הקהילתי. 
עבודה סוציאלית קהילתית היא בגדר הסתכלות רחבה יותר )ַמקרו(. 
היא מזהה צורך משותף של קהילה מסוימת ופועלת למענו וכן מסייעת 
בהתארגנות של קהילה/אנשים לפעולה למען עצמם, מתווכת ויוצרת 

קשר בין גורמים בקהילה ובשלטון. 
קבוצת התיאטרון זכתה למינוף של ממש: מקבוצה פריפריאלית 
אלמונית הפכה לקבוצה שהתקבלה בכבוד רב בבית המחוקקים וייצגה 
קהילה רחבה. בהמשך הוזמנו נציגות הקבוצה לדבר על הנושא בכלי 
התקשורת - מה שהעצים את חשיפת הנושא החברתי, את התהליך 

עצמו ואת הנשים בפרט.

לסיכום
התהליך של הקמת קבוצת התיאטרון החל בצורך עירוני - הצורך של 
קבוצת הנשים החד־הוריות להישמע ולהיראות ולהימצא על סדר היום 

הציבורי כקבוצה הזקוקה לשירותים נוספים. 
כמו כל פרויקט קהילתי היוצר שותפויות עם הקהילה מסביב - במקרה 
שלנו עם עמותת ידיד - אין לדעת לאן ימריא בסופו של התהליך ואיזה 
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 במשחקו הנאיבי והפשוט, 

האדם שאיננו שחקן יכול לספק 
הארה או הערה מפתיעה בפשטותה 
 על המציאות החברתית המסובכת. 

שחקן כזה יודע היטב מהי עוולה 
 חברתית, משום שהתנסה בה, ועל 

 כן זעקתו על הבמה אותנטית 

וסוחפת עמה לא רק את הקהל 
 המקומי אלא גם את הקהל 

 הרחב יותר 
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מרכזי הקורס: פרופ' רפי חרותי, ד"ר רונית אלוני

● ● ●
מטרות הלימודים: העמקת ידע והקניית מידע 

בתחומים המגוונים של המיניות - היבטים 
אנטומיים, פיזיולוגיים, פסיכו־סקסואליים 

וחברתיים, תוך התייחסות להיבטים טיפוליים.
הקורס כולל 3 סמסטרים. השנה יתקיים סמסטר שני 

של התכנית אשר יילמד בסמסטר א'. 
  

קהל יעד: רופאים מומחים במקצועות שונים 
כדוגמת רפואת משפחה, שיקום, פסיכיאטריה, 

גניקולוגיה, אורולוגיה ועוד, רופאי משרד הביטחון, 
ובטל"א ואנשי צוות סיעוד. פרה־רפואי - מטפלים 
מיניים מוסמכים, פסיכולוגיים, עובדים סוציאליים, 

 מטפלים משפחתיים וזוגיים, פיזיותרפיסטים, 

מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ועוד.
             

מועד: ימי חמישי, בין השעות 19:00-16:15, 
הפקולטה לרפואה.

        

שכר לימוד: 2,500 ₪ לסמסטר 
נא הקדימו הרשמתכם להבטחת השתתפותכם בקורס.

קדימות תינתן ללומדים ממשיכים. מספר המשתתפים מוגבל.

● ● ●

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 03-6409228 
stal@tauex.tau.ac.il

מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות באתר 
http://med.tau.ac.il/cme

 מרכז אקדמי ללימודי
המשך ברפואה

 הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

 המרכז האקדמי ללימודי המשך 
 יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח 

קורס בנושא

 "מין, מיניות 
ומה שביניהם"

 היבטים רפואיים, נפשיים ושיקומיים 
של מיניות האדם

הד יחולל. במקרה שלנו, הקבוצה הגיעה למקומות שונים בארץ )כנסים 
ארציים של עוצמה ושל ויצו(, לכנס עובדי חינוך ורווחה בעיר בת ים 
ולבסוף גם לבית המחוקקים. בכך לקחה חלק בניסיון להוביל לשינוי 
מדיניות לגבי זכויותיהן של נשים חד־הוריות. זה היה תהליך מדהים, 

שהנשים יצאו ממנו מועצמות ומחוזקות. 
הפרויקט העלה אצלנו את דילמת השותפות של העובדת הסוציאלית 
ויצר מודל עבודה חדש, של השתתפות פעילה של העובדת הסוציאלית 

הקהילתית. 
בנימה אישית, אציין כי בחירתה של העובדת הסוציאלית לקחת 
חלק כה פעיל בקבוצת התיאטרון אינה מובנת מאליה. אילו הייתי 
אני במקומה, ככל הנראה לא הייתי ממהרת להשתתף באותו האופן 
- הן בשל החשש כי אהיה פנויה פחות לנשים ולארגון והן משום 
שהחשיפה האישית כל כך והפתיחות מול נשים שהן מטופלות שלנו 

נראית לי מבלבלת. 
מצאתי עצמי מתחבטת רבות בשאלה אם הבחירה הייתה נכונה. כפי 
שציינתי קודם, בוועדת ההיגוי נשמעו קולות סותרים ועלה כי הדבר 
איננו מקובל, וכי ברשויות אחרות העובדת הסוציאלית אינה משתתפת 
פעילה בהצגה, בדיוק בשל הסיבות שציינתי: חשש מחוסר פניות של 
העובדת הסוציאלית - שעסוקה בעצמה, בשינון הטקסט ובהתרגשות 
של עמידה על הבמה ובה בעת עליה להיות פנויה וזמינה לנשים ולארגון 
האדמיניסטרטיבי השוטף. מהיכרותי את חן, ולאור מערכת היחסים 
שנוצרה בינינו במסגרת העבודה, ידעתי שאם היא חשה אחרת - עליי 
לסמוך עליה. נטע, הבמאית, הייתה שותפה לתחושותיה של חן ודעתה 
חיזקה אותי בהחלטתי ללכת עמן וללוות אותה בתהליך בדרכה ובהתאם 

לצו מצפונה.
במהלך השנה הייתי עדה לסיפורי הנשים ולשלל החוויות והתחושות 
שעלו בקבוצה. ראיתי את הקשר ההדוק ואת האמון שנוצר בין הנשים 
לבין חן וכמובן את התוצר הסופי - ההצגה שהועלתה בהיכל התרבות, 
מול כ־700 צופים, ומאוחר יותר במשכן הכנסת. היה ברור שזה פורמט 
מנצח, ושהצלחנו ליצור מודל מקצועי חדש ומעניין שמשלב את סיפורי 
חייהן של הנשים, השתתפות פעילה של עו"ס קהילתית בתהליך וצעידה 

לעבר שינוי מדיניות. 
 היום, כשהקבוצה חזקה וכבר קלטה לשורותיה שחקניות חדשות, חן 
כבר אינה משתתפת בהצגה בעצמה אך מקפידה להשתלב בתרגילים 

המתקיימים במפגשי הקבוצה.
אני עצמי חשה שעברתי תהליך מעניין, שבתחילתו האמנתי בדרך 
אחת - השתתפות העובדת הסוציאלית הקהילתית כצופה מן הצד 
בחלקים ניכרים של התהליך, ועם זאת החלטתי לנסות דרך שונה, 
אשר התבררה כמוצלחת ביותר. במבט לאחור, אינני חושבת שיש דרך 
נכונה אחת. היא הייתה נכונה לנו - לעו"ס הקהילתית, לקבוצה, לבמאית 
ולי. אני מאמינה שכל אחד - בתוכו ובתהליך ההדרכה - שואף להגות 
ולמצוא את ההבנות, את היכולות ואת היצירתיות, ואתם את הגבולות 
המתאימים לעבודתו. בתהליך שעברנו הרגשתי שהגבולות שיצרנו היו 

ברורים, מותאמים ומקצועיים. 

כתבתי מאמר זה כדי להציג בפני קהל העו"סים קול שהוא מעט 
שונה מהמוכר ולשתף בחוויה המיוחדת שחלקנו ובמודל הייחודי 
שיצרנו, שהתאפשרו הודות לכך שהלכנו עם התחושות שלנו ועם 

האמונה בדרכנו.
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ועדת אתיקה

היה  בדוי(  )שם  בתיה  של  חייה  מסלול     
ברור לה עוד מילדותה: כבת למשפחה חרדית, 
שגדלה בקהילה חרדית, ידעה את המזומן לה 
כראוי.  עצמה  והכינה  לפרקה  שתגיע  מרגע 
בקהילתה,  מקובל  היה  לא  נעורים"  "מרד 
הנהוגים  והמסורות  הערכים  את  כיבדה  והיא 
ובכל זאת, בעניין אחד חשה רצון לפרוץ  בה. 
את המסגרת: היא ביקשה לתרגם את הצורך 
למסגרת  בה  הטבוע  לזולת  ובעזרה  בנתינה 
מקצועית וללמוד עבודה סוציאלית. ולא סתם, 
החופשי  הרגיל,  במסלול  באוניברסיטה,  אלא 
לבקשתה.  נענו  הוריה  להפתעתה,  והחילוני. 
ולא  החרדית  בשלוחה  שתלמד  העדיפו  הם 
עוצמת  על  סמכו  אולם  הכללי,  בקמפוס 

האמונה של בתם ונתנו לה את ברכת הדרך.
ידעה  וההכשרה  הלימודים  במהלך  כבר 
התואר  קבלת  עם  לעשות  תרצה  מה  בתיה 
נערות  של  מצוקתן  המקצועית.  וההכרה 
חיות  אך  נפלטו  שלא  או  מבתיהן,  שנפלטו 
העסיקה  תקווה,  חוסר  של  באווירה  בבית 
לשמש  בכוחה  שיש  חשה  היא  מאוד.  אותה 
להן מורת דרך, להכיל את מצוקתן ולהנחות 
בתום  מיד  הקשה.  השיקום  בדרך  אותן 
צעירות   נערות  עם  לעבוד  החלה  לימודיה 
כפי  מגוריה.  למקום  הסמוכה  חרדית  בעיר 
שקיוותה, אכן הצליחה למצוא מסילות ללבן. 
הן שיתפו אותה בכול, העריצו אותה והאמינו 
משובות  על  להתגבר  להן  לסייע  ביכולתה 
ולחזור  יותר  הקשות  הבעיות  ועל  הנעורים 

למעגל החיים המקובל בקהילה. 
לשיחה  בתיה  את  הכינו  לא  אלה  כל  אך 
שקיימה עם רחל )שם בדוי( - נערה מקסימה 
לפחות  או  היטב,  הכירה  שבתיה  ודעתנית 
לאחר  אליה  פנתה  רחל  שהכירה.  חשבה 
זמן  לה  יש  אם  ושאלה  קבוצתי  מפגש 
לנערות.  זמן  היה  תמיד  לבתיה  בשבילה. 
כשהתיישבו, רחל היססה מעט. לאחר שאזרה 
מעשה  לעשות  שהחליטה  סיפרה  אומץ, 
נזקקת  והיא  גדולה,  סערה  יחולל  שבוודאי 
כי  סיפרה  היא  בתיה.  של  לעזרתה  נואשות 
מזה זמן היא מתלבטת לגבי אמונתה ודרכה. 
העולם שמחוץ לקהילה קוסם לה, והיא רוצה 
את  לעזוב  בכוונתה  למעשה,  אותו.  לחוות 
כנערה  בעיר הסמוכה  ולחיות  העיר החרדית 

חילונית, משוחררת מכבלי הדת. 
עוד בטרם הספיקה בתיה להגיב המשיכה 

"חצתה  פעמים  כמה  כבר  כי  וסיפרה  רחל 
את הגבול": היא החליפה את בגדיה בבגדים 
כנערה  הקרובה  בעיר  הסתובבה  "רגילים", 
לדבריה,  מאושרת.  וחשה  חופשית  מתבגרת 
היא חשה שעליה לנסות את החיים האחרים 
תלווה  שבתיה   - מתחננת  אפילו   - ומבקשת 
אותה בתהליך הזה. "כי אין לי אף אחד אחר 

שאני סומכת עליו".
היא  והמומה.  שקטה  לידה  ישבה  בתיה 
ששיתפה  כך  על  שמחה  שהיא  לרחל  אמרה 
אותה ולא עשתה צעדים פזיזים לבדה, אולם 
בטרם  הדברים  על  לחשוב  שעליה  הדגישה 
בתיה  של  הרגשות  סערת  למשהו.  תתחייב 
לרחל  לסטור  רצון  חשה  היא  היטב:  ניכרה 
הבינה  היא  לבה.  אל  אותה  לאמץ  בעת  ובה 
ועליה  אליה,  עבר  הכדור  מסוימת  שבמידה 

לקבל החלטה; החלטה שקשה לה מאוד. 
לרב  פונה  היא  דומים  במקרים  כלל,  בדרך 
שהיא מרבה להתייעץ אתו. רב שמכיר אותה, 
התלבטה  הפעם  טובה.  עצה  לו  יש  ושתמיד 
הנערה,  שם  את  תציין  לא  כמובן  היא  מאוד: 
באותה  גר  הרב  אולם  מתפקידה,  כמחויב 
כמו  מדובר.  במי  שיזהה  וייתכן  חרדית  עיר 
והיא  מבחינתה,  מחייבת  שלו  המלצה  כן, 
שמחובתה  ידעה  גם  היא  פיו.  את  תמרה  לא 
המקצועית להיות נאמנה ללקוחה ולסייע לה 
אישיות  דעות  לערב  מבלי  מקצוע,  כאשת 
זאת?  יכולה לעשות  היא  מוקדמות. אך האם 
על  חרטה  שחשה  הראשונה  הפעם  הייתה  זו 
"סתם  נשארה  ולא  מחייב  מקצוע  שלמדה 
בחורה טובה עם לב רחב שרוצה לעזור לזולת".
 - בדילמה  אחרים  לשתף  החליטה  בתיה 
אנשים שאינם מכירים אותה וגם לא את רחל. 
לאתיקה  לוועדה  ייעוץ  בשאלת  פנתה  היא 
שהפנתה  השאלה  האיגוד.  של  מקצועית 
למה  קודם  מה  מאוד:  קצרה  היתה  לוועדה 
הנאמנות  או  הפרטיים  לערכיי  הנאמנות   -

ללקוחה שסומכת עלי?
"בעיות מוסריות נוצרות בהקשרים אנושיים, 
בליבה  לזולתו.  אדם  שבין  היחסים  במסגרת 
נמצא  מוסריים  דילמה  או  בעיה  כל  של 
בין  או  ערכים  בין  התנגשות  קונפליקט, 
או  לכאן  ולבחור  להכריע  וצורך  אינטרסים, 
כפל  סוגיית   .)2012 ומיכאלי,  )פנחסי  לכאן" 
הנאמנות או ריבוי הנאמנויות היא בין הדילמות 
עובדים  המעסיקות  ביותר  הבולטות  האתיות 
סוציאליים, ובמיוחד סוגיית הנאמנות לערכים 
האישיים אל מול הנאמנות ללקוח. ולא בכדי: 
לעיסוק המקצועי עם  מגיעים  אנו  כבני אדם 
שחלקן  מגובשות,  אישיות  ודעות  עמדות 
מבוססות על מה שספגנו בבית הורינו וחלקן 
הן עמדות וערכים שאימצנו בדרך והפכו חלק 

מאישיותנו ומדרכנו. 
ומקצועיים  אישיים  ערכים  בין  "הדילמות 

כאלו  דילמות  ביותר.  הקשות  מהדילמות  הן 
נמצאים  האישיים  הערכים  כאשר  קורות 
האתיקה  קוד  של  ההוראות  עם  בקונפליקט 
את  המעסיק  השירות  של  המדיניות  עם  או 
באופן   .)2001 )גוטמן,  הסוציאלי"  העובד 
למסגרת  נתחייב  לא  כי  להניח  יש  טבעי, 
את  נוגדות  ועקרונותיה  שדרכה  תעסוקתית 
החיים  אולם  עולמנו,  תפיסת  ואת  ערכינו 
מצבים  גם  לנו  לזמן  עשויים  המקצועיים 

מורכבים, המחייבים הכרעה לא פשוטה.
הנאמנות ללקוח היא אכן אבן יסוד באחריות 
של העובד הסוציאלי. "עקרון הנאמנות מדגיש 
את איכות היחסים בין שני אנשים. הוא מרמז 
התחייבויות.  וקיום  כנות  באמון,  הצורך  על 
מאיש מקצוע מצפים שיתמקד בטובת הפרט, 
 .)2004 ומיכאלי,  )פנחסי  וייחודיותו"  כבודו 
)העובד  "עליו  כי  קובע  אף  האתיקה  קוד 
במסירות,  לקוחותיו  את  לשרת  הסוציאלי( 
של  מרבי  יישום  ותוך  בנחישות  בנאמנות, 
)קוד  המקצועיים"  והכישורים  המיומנות 
האתיקה, סעיף א׳1 בפרק 1(. אבן יסוד אמנם, 
סוציאליים  עובדים  מחיר:  בכל  לא  אולם 
כמעט  רמה  באותה  לנאמנות  מחויבים  אינם 
שיעמדו  דין,  עורכי  לה  שמחויבים  מוחלטת 
ודעותיהם  כשערכיהם  גם  לקוחותיהם  לצד 
רחוקים מאוד מאלה של הלקוחות. כך, כאשר 
הלקוח מתנגשות  לטובת  החלטות מקצועיות 
הסוציאלי,  העובד  של  האישיים  הערכים  עם 

נוצרת דילמה קשה.
עם  להתמודדות  מודלים  כמה  קיימים 
לומר,  יש  ביניהם,  ההבדלים  אתיות.  דילמות 
דקים ביותר. אחד המודלים שפורסמו בשנים 
האחרונות הוא "מודל שבעת הצעדים" )אכמון, 
שפלר ווייל, 2012(. הצעדים הראשונים במודל 
אזהרה  סימני  של  מוקדם  בזיהוי  מתמקדים 
הראשונית  בהערכה  עתידית,  אתית  לדילמה 
שהדילמה  לאחר  האתית  הסיטואציה  של 
צצה ובאיסוף המידע המרבי שיסייע בבחירת 
הצעדים  שלושת  לאחר  פעולה.  אפשרויות 
המתמקד  הרביעי,  הצעד  מגיע  הראשונים 
בהערכת כל אחת מדרכי הפעולה האפשריות. 
חברי  בפני  שהוצגה  לדילמה  בהתייחס 
טיעונים  הועלו  מקצועית,  לאתיקה  הוועדה 
שונים - לכאן או לכאן - שיש בהם כדי לחזק כל 
אחת משתי האפשרויות. להלן עיקרי הטיעונים:

אפשרות א' - להיעתר לבקשה וללוות את 
הנערה בתהליך החזרה בשאלה.

ללקוח.  בנאמנות  חייב  הסוציאלי  העובד   .1
עיקרון  אלא  בעלמא  הצהרה  אינה  זו 
ברור  בנראות.  וגם  בביצוע  גם  שחייב 
שלכל עובד סוציאלי יש עמדות ועקרונות 
משלו, אך אסור לו לאפשר להם להשפיע 
על החלטותיו המקצועיות. "עליו )העובד 

נחום מיכאלי - עו"ס, חבר הוועדה לאתיקה 
מקצועית, איגוד העובדים הסוציאליים. 

Nachumi54@gmail.com 

המאמר נכתב על דעת כלל חברי הוועדה 
 לאתיקה מקצועית והוא כולל את הערות 

החברים והמלצותיהם השונות.

נחום מיכאלי

נאמנות כפולה ומכופלת
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ולהבהיר  בבירור,  להבחין  הסוציאלי( 
מעשיו  בין  הזדמנות,  בכל  זאת  הבחנה 
מעשיו  לבין  פרטי  כאדם  והצהרותיו 
המקצועי"  תפקידו  בתוקף  והצהרותיו 
יש   .)2 בפרק  ה'3  סעיף  האתיקה,  )קוד 
את  לחלל  בתיה  תתבקש  אם  כי  להניח 
השבת או לאכול טרף שלא מטעם פיקוח 
ליווי  יובן, אך  זאת  נפש, סירובה לעשות 
נערה בתהליך החזרה בשאלה אינו מקרה 
גם  מקצועית,  בדרך  לפעול  עליה  קיצון. 

אם הדבר סותר עקרונות אישיים שלה.
אורח  את  לשנות  בדעתה  נחושה  רחל   .2
היא  החילוניים.  החיים  את  ולחוות  חייה 
צעירה  בהיותה  מקרה.  בכל  זאת  תעשה 
בסכנות  להיתקל  עלולה  היא  מנוסה,  לא 
מוטב  זה  במקרה  לכן,  רבים.  ובקשיים 
אם  גם  עליה,  ותגן  אותה  תלווה  שבתיה 

בחירוק שיניים, כדי שלא תיפגע.
להיות  עלולות  לרחל  האורבות  הסכנות   .3
גם מבית. יש להניח כי הצעד לא יתקבל 
ובקהילה  משפחתה  בני  בקרב  יפה  בעין 
בעובדת  מלווה  שהיא  העובדה  שלה. 
את  מעט  להקטין  עשויה  הסוציאלית 

ההתנגדות והעויינות שיופנו כלפיה.

את  ללוות  לבקשה  לסרב   - ב'  אפשרות 
הנערה בתהליך החזרה בשאלה.

נקייה  להיות  צריכה  סוציאלית  עבודה   .1
כולל  ומלחצים,  חיצוניות  מהשפעות 
לחצים הנובעים מערכים אישיים סותרים. 
להיות  הסוציאלי(  )העובד  עליו  "שומה 
ולחצים  השפעות  שבהם  למצבים  ער 
המקצועי  הדעת  בשיקול  לפגוע  עלולים 
האתיקה,  )קוד  תפקידו"  לביצוע  הדרוש 

סעיף ב'3 בפרק 2(. בתיה תתקשה מאוד 
לפעול לטובתה של רחל ולקבל החלטות 
בהתייחס  אובייקטיביות  מקצועיות 
עולמה  תפיסת  כאשר  לתהליך שתעבור, 

שונה.
רחל היא חלק מקבוצת נערות הנמצאות   .2
בטיפולה של בתיה. צעדה של רחל ודאי 
יעורר רעש גדול בקבוצה, ואולי אף ניסיון 
חיקוי. הסכמתה של בתיה ללוות את רחל 
זה  למעשה  כאישור  להתפרש  עלולה 

ולעודד נערות נוספות ללכת בדרכה.
סמוכה,  בעיר  מתגוררת  שהיא  אף  על   .3
עובדת  שהיא  בעיר  היטב  מוכרת  בתיה 
החלטתה  את  יכבדו  כולם  לא  בה. 
בה  שיראו  כאלה  גם  ויהיו  המקצועית, 
רחל.  של  במעשה  ותומכת  אחראית 
להיות  עלולות  שלה  בקהילה  התגובות 
קשות ופוגעניות. בהתייחס למצבי חירום, 
העובד  )על  "עליו  כי  קובע  קוד האתיקה 
הסוציאלי( להשתדל להעדיף את חובתו 
ולמשפחתו"  לעצמו  דאגתו  על  לציבור... 
)שם, סעיף א'5 בפרק 2(. אף שאין מדובר 
במצב חירום, הרי שמידת הסיכון האישי 

במקרה זה מחייבת תשומת לב. 
הסירוב לבקשתה של רחל אין משמעותו   .4
להיעזר  יכולה  בתיה  הפקרתה.  בהכרח 
באנשי מקצוע עמיתים, שאין להם דילמה 
אותה  שיחליפו  ולבקש  בנושא,  אתית 

בליווי של רחל בתהליך.

החלטה
הוועדה  בפני  הציגה  שבתיה  הדילמה 
לפתור  אפשר  שאי  הדילמות  מסוג  היא 

בקוד  או  בחוק  מתאים  לסעיף  בהכוונה  רק 
החלטה  כל  זה,  מסוג  בדילמות  האתיקה. 
יכולה להיות ראויה אם תהיה מבוססת דיה. 
על  דבר,  של  בסופו  נקבע,  הנאמנות  "מבחן 
פי תפיסת העולם של העובד הסוציאלי ועל 
 .)2003 ומיכאלי,  )פנחסי  דעתו"  שיקול  פי 
לעתים קשה להעריך מהי החלטה נכונה. יש 
כגורם  הלקוח  טובת  את  למשל,  המציינים, 
לפעול  צריך  שלאורו  לחשיבות,  ראשון 
אחרים  נאמנויות;  כפל  של  אתית  בדילמה 
העשוי  וההפסד  הרווח  מבחן  את  מציינים 
או העלול להיגרם מכל אפשרות של פעולה. 
בנוסח עממי משהו, מומלץ לכל עובד סוציאלי 
בלילה";  טוב  "יישן  שִאתה  באפשרות  לבחור 
ושיוכל להגן  אפשרות שהוא חש שלם אתה 
"הדבר  אחרים.  בפני  או  עצמו  בפני   - עליה 
החשוב ביותר הוא, שכאשר אנו מכריעים בין 
מתוכננת  בדרך  זאת  שעשינו  נדע  נאמנויות 
ומבוקרת ונדע גם להסביר מדוע הכרענו כך" 

)קדמן, 1992(.
תפקיד הוועדה לאתיקה מקצועית במקרים 
את  אליה  הפונים  בפני  להציג  הוא  כאלו 
שיסייעו  והשיקולים  האפשרויות  מכלול 
המתאימה  ההחלטה  את  לקבל  למתלבטים 
לבתיה  המליצה  הוועדה  זה,  במקרה  עבורם. 
להעדיף את טובתה של רחל, הלקוחה, ולבחון 
את יכולתה להעניק לה שירות מקצועי וחסר 
אם  שלה.  עולמה  לתפיסת  בניגוד  גם  פניות 
תתקשה בכך, עליה לתאם עובדת סוציאלית 
מקרה,  בכל  בנושא.  אותה  שתחליף  אחרת, 
הסיוע  מלוא  את  תקבל  שרחל  לדאוג  עליה 

הנדרש לה.
להתייחס  מידעו"ס  קוראי  את  מזמין  אני 
לדילמה אתית זו ולהגיב עליה - אם מתוך ניסיון 
אישי דומה או מתוך חשיבה העולה מן הדילמה 
פי  על  התגובות,  מן  אחדות  בפנינו.  שהוצגה 

שיקול מערכת הביטאון, יוצגו בגיליון הבא.

רשימת מקורות
)1995(. קוד האתיקה  איגוד העובדים הסוציאליים 

המקצועי של העובדים הסוציאליים בישראל. 

אכמון, י., שפלר, ג., ווייל, ג. )2012(. מקצועיות אתית 
ירושלים:  העברית,  האוניברסיטה  בפסיכותרפיה. 

הוצאת מגנוס.

טיפוליים.  למקצועות  אתיקה   .)2001 ( ד.  גוטמן, 
אוניברסיטת תל אביב: הוצאת דיונון.

פנחסי, ב., ומיכאלי, נ. )2003(. סוגיות אתיות בעבודה 
סוציאלית. בתוך: ג. שפלר, י. אכמון וג. וייל )עורכים(, 
סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. 

ירושלים: הוצאת י"ל מאגנס, עמ' 550-538.

פנחסי, ב., ומיכאלי, נ. )2012(. אתיקה מקצועית בעבודה 
סוציאלית. בתוך: מ. חובב, א. לונטל, וי. קטן )עורכים(. 
עבודה סוציאלית בישראל. תל אביב: הוצאת הקיבוץ 

המאוחד,  עמ' 111-90.

וגבולות  הנאמנויות  קונפליקט   .)1992 ( י.  קדמן, 
אוסף  בפנימייה,  הסוציאלי  העובד  האחריות של 
הרצאות בכנס ארצי לעובדים סוציאליים בפנימיות 

לילדים ולנוער, ירושלים.

 ערכים 
אישיים

נאמנות 
ללקוח
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עמדה

בגבולותיה של מדינת ישראל מתגוררים כיום כ־152,752 אנשים 
המוגדרים חסרי מעמד )מאיר וסלואן, 2016(. על פי ההערכות ובסיס 
הנתונים של ארגוני הסיוע לקהילה הזרה, מספר הילדים חסרי המעמד 
2015, נאמד בכ־8,000. מתוכם, בתל־אביב  בישראל, נכון לסוף שנת 

בלבד חיים כ־4,450 ילדים מגיל לידה ועד גיל 
שש שנים )מסיל"ה, 2015(, בהם כ־2,700 פעוטות 
גילאי לידה ועד שלוש שנים. בשאר חלקי המדינה 

חיים עוד כאלף פעוטות.  
 מאחר שיש צורך בטיפול בפעוטות, אנשי 
גנים   - "בייביסיטרים"  הקמת  יזמו  הקהילה 
הפיזי  מצבם  שבשל   - למעשה  פיראטיים 
והתחזוקתי מכונים "מחסני ילדים". גנים אלו 
פתוחים לאורך שעות רבות ומאופיינים במספר 
גבוה של תינוקות ובצפיפות גדולה. הם מטופלים 
על ידי אנשים מתוך הקהילה, מחוסרי הסמכה 
2014 פעלו בתל  וללא הכשרה מספקת. בשנת 
61 גני ילדים פיראטיים שהוקמו על  אביב־יפו 
ידי אנשי הקהילה. תינוקות וילדים חסרי מעמד 

שהו בהם במשך שעות רבות בכל יום. 
 בחינה של המציאות בגנים אלו מעלה כי הטיפול 
בילדים ירוד מאוד ובחלק ניכר מהם יש הזנחה 
פיזית ונפשית. מבדיקות שערכו משרדי התמ"ת 
והאוצר )2012( עולה כי התינוקות שוהים בלולים 
מרבית שעות היום, ללא פעולות העשרה. התנאים 

הפיזיים קשים במיוחד והטיפול לא אחת לוקה בחסר. למשל, מטפל 
אחד בלבד ל־40 ילדים, בשעה שהתקן בגילים הללו נע בין מבוגר מטפל 
אחד לִששה פעוטות לבין מבוגר מטפל אחד ל־11 פעוטות. הילדים 

שוהים בפעוטון במשך שעות רבות, ללא מגע אוהב ומנחם. 
לאלו מתווסף הדיווח כי ההורים שולחים ילדים חולים לגן, מגיעים 
באיחור לאסוף אותם בתום יום העבודה, וחלק מהילדים אינם זוכים 
לרחצה או להחלפת בגדים במשך שבוע ויותר. בנוסף, בתצפיות שנעשו 
במסגרת בדיקה זו נמצאו ליקויים חמורים ברמת הבטיחות בגנים כגון 

דלת לא סגורה, שקעים חשופים, סכנת חנק ועוד. 
בבדיקת מבקר המדינה, הבודקים התרשמו כי הילדים סובלים מעיכובים 
התפתחותיים משמעותיים ביחס לילדים אזרחי ישראל ומגיעים בגיל 
שלוש למסגרות החינוך הישראליות במצב ירוד משל חבריהם )דו"ח 
 17 2016 מתו  2010 ועד סוף שנת  2014(. בין שנת  מבקר המדינה, 
תינוקות ששהו במסגרות ה"בייביסיטרים" )וילנאי, 2015; פישביין, 2016(. 

למניעה  הרווחה,  מערכות  של  והפיקוח  המעורבות  מידת  מהי 
ולצמצום של תופעה חמורה זו? 

כמה חוקים ותקנות מאפשרים פיקוח ומעורבות בטיפול בפעוטות 
ובקטינים בישראל:  

● חוק פעוטות בסיכון התש"ס-2000 מאפשר 
לעו"ס לשלב פעוט עד גיל שלוש במעון במקרים 
שצרכיו ההתפתחותיים אינם נענים או שהוא סובל 
מהזנחה, גם כאשר הפעוט אינו זכאי לתמיכת 

משרד הכלכלה. 
● חוק הנוער )טיפול והשגחה( התש"ח-1960. 
בהתאם לחוק זה, אחת ההגדרות לקטין נזקק 
היא "כזה שלא נמצא אחראי עליו, האחראי על 
הקטין אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו או 
שהוא מזניח את הטיפול וההשגחה". לפיכך, בחלק 
מהמקרים המתוארים לעיל הפעוטות עשויים 

להיחשב קטינים נזקקים. 
● חוק הפיקוח על המעונות התשכ"ה-1965 
מיושם על ידי אגף המעונות במשרד הכלכלה 
- הגוף הממשלתי האחראי על הפיקוח בתחום 
מעונות היום. במקרים שקיים חשד כי הקטינים 
במסגרות חינוכיות־טיפוליות שרויים בסכנה, 
משרד הכלכלה יכול לפעול באמצעים כמו פיקוח, 
בדיקה וסגירה של מסגרות מסכנות, הדרכת הצוות 

ועוד. 
ואכן, בשנת 2014 בדק אגף המעונות במשרד הכלכלה 23 מבין 61 
ה"בייביסיטרים" הידועים בתל אביב־יפו והוציא צווי סגירה לארבעה 
מהם. למרות מצבם הקיצוני, המשרד בחר לא לפעול במישור הפלילי 

כדי להוביל לסגירתם )דו"ח מבקר המדינה, 2014(. 
 היישום של חוקים אלו באשר לתינוקות ולילדים חסרי המעמד, גם 
אם הוא חלקי בלבד, מעיד כי המודעות למצב בגנים לילדי הזרים גדלה 
בשנים האחרונות. יתרה מכך, ממשלת ישראל ערכה בשנת 2015 דיון 
מיוחד והחליטה לאפשר שירותי תמיכה וטיפול להורים ולמשפחות. אלו 
כוללים העברת כ־56 מיליון שקלים למשך ארבע שנים. ההחלטה כללה, 
בין היתר, אכיפה והכפפה של "מחסני הילדים" לסטנדרטים הנהוגים 
במעונות "יוניטף". ההחלטה אמנם קשורה בזירת הפעילות של תחום 
הרווחה והשירותים החברתיים, אך מעורבים בדבר גם משרד האוצר, 

משרד הפנים ועיריית תל אביב־יפו. 
למרות הנאמר, החלטת הממשלה לא לקחה בחשבון את טיב המבנים 
שהוקצו ואת הדרישה לתקן את הדורש תיקון. אלה מציבים מכשול 
מהותי ביישום ההחלטה ומונעים את השימוש בתקציבים שהוקצו 
ליישום הפעלה שוטפת של הגנים העומדים בתקן )המרכז להעצמת 

האזרח, 2016(.
גם המענים הנוספים הפועלים במסגרת ארגון "יוניטף" )מעונות 
יום וצהרונים לילדים חסרי מעמד בדרום תל אביב, גילאי 6-0 שנים, 

עינב ניר, עמרי גרנק, מיתר בן ארצי ומירי רבינוביץ' מרציאנו

הכותבים הם סטודנטים לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר.

המאמר נכתב במסגרת קורס הגירת ילדים ובני נוער הנלמד בבית הספר 
לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר. הקורס, בהנחיית פרופסור אורית 

נוטמן־שורץ, נלמד כחלק מפרויקט טמפוס בנושא רווחת הילד ובני נוער.
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במרכז ההכשרה הוותיק בירושלים

תחומי טיפול במכון

ויחידים משפחות   • גישור   • וזוגי  משפחתי   טיפול 
פגיעה עם  המתמודדות  משפחות   • טראומה   נפגעי 
קטנים ילדים  עם  במשפחות  טיפול   - ניצנים   • מינית 

צוות רב-תחומי מנוסה • סולם תעריפים מדורג

* תוכנית הכשרה תלת שנתית בטיפול משפחתי וזוגי.
  ההכשרה מבטיחה: 

- מלוא שעות ההדרכה החיה עפ"י דרישות האגודה
- טיפול במשפחות וזוגות הפונים למכון

- גמישות בהצטרפות לתוכנית
- צוות מרצים רב-תחומי

.(Child-Parent Psychotherapy) CPP קורס  *
 *  קורסים למטפלים בתהליך הסמכה להדרכה.

* לימודי המשך: טיפול והדרכה למטפלים בתהליך 
הסמכה.

לפרטים ויצירת קשר
ם שלי רו י                     , ן  ו נ הלב ב  רחו
02-6251390  : ן ו טלפ
02-6250666 פקס: 

הנחה לנרשמים עד 
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הקדמה
לאורך שנותיה של ההיסטוריה הרפואית מתלווים לאבחנה של מחלת 
סרטן פחדים רבים, ביניהם תחושות של אי־ודאות, חשש מפני העתיד, 
פחדים הקשורים בסטיגמה על המחלה ופחד מפני המוות. אין זה 
פלא, על כן, שלצד ההתפתחות המדעית־רפואית בטיפול במחלה 
עצמה התפתחה גם ההתמחות הפסיכו־סוציאלית. תחום זה מתמקד 
בהיבטים נפשיים, משפחתיים וחברתיים כחלק אינטגרלי מהטיפול 
הכוללני בחולי הסרטן ובבני משפחותיהם. תת־התמחות זו מכונה כיום 
פסיכואונקולוגיה )או בשמה המדויק יותר - פסיכו־סוציו־אונקולוגיה(. 
שורשיה של הפסיכו־סוציו־אונקולוגיה שואבים ממדעי החברה, הרוח 
והביו־רפואה, בקונטקסט של חברה ושל טכנולוגיות משתנות. אנשי 
המקצוע עסוקים בניסיון לפתח שיטות התערבות שיסייעו לחולים ושאת 
יעילותן יהיה אפשר להוכיח במחקרי הערכה. במאמר זה אנסה לשתף 
במקצת מהתובנות שרכשנו במרכז דוידוף של בית החולים בילינסון, 

בתהליך שקראנו לו: "מהקליניקה לתיאוריה ובחזרה". 
רבים מאנשי המקצוע אינם מכירים את הטיפול הפסיכו־סוציאלי בחולי 
סרטן, ולכן אנסה להציג את ההתערבויות שלנו בתוך הקשר רחב יותר. 
אתחיל בהצגת תת־ההתמחות הנקראת פסיכו־סוציו־אונקולוגיה, אציין 
אבני דרך בהתפתחות המקצוע, אציג את הכיוונים שהיא עוסקת בהם 
היום ולבסוף אתמקד בשלוש גישות התערבות מבוססות תיאוריה, אשר 
משקפות לפחות חלק מעבודת העובדים הסוציאליים בבית החולים: 
טיפול קבוצתי לנשים לאחר סרטן שד, טיפול תמיכתי ופגישה משפחתית 

עם צוות רב־מקצועי.

התפתחות הפסיכואונקולוגיה 
במהלך המאה התשע־עשרה לא היה אפשר לרפא את מחלת הסרטן. 
מי שחלה, מת ממחלתו בתוך זמן קצר. רופאים לא נהגו לספר לחולים 
על מחלתם, כדי לא להחלישם ובמטרה לשמר את התקווה. גישה זו 
התאימה לחלק מהחולים, אבל אצל אחרים ייצרה תחושות של בדידות, 
בושה, אשמה וניכור ולעתים אפילו פחד מהדבקה ומהידבקות. על 
הבדידות, הסטיגמה והניכור אפשר ללמוד מספרו של לב טולסטוי 
)1886/2005( "מותו של איוואן איליץ'" ומספרו של אלכסנדר סולז'ניצין 

)1968( "אגף הסרטן".
בתחילת המאה העשרים, עם התפתחות היכולת הניתוחית ואפשרות 
ההרדמה הממושכת, ניתן היה לרפא, או לפחות להאריך, את חייהם של 
חולים עם מחלת סרטן ראשונית, מקומית, הניתנת לנתיחה. בהמשך 
התפתחה הרדיותרפיה )קרינה(, שהוסיפה כלי נוסף למאגר הטיפול 
הרפואי במחלת הסרטן. משלב זה, לאחר שהיו בנמצא אופציות טיפוליות, 
היה חשוב לבנות ולייצר שיח ציבורי שיאפשר להעביר את הידע על 

המחלה תוך הדגשת המסר שהיא לא בהכרח מובילה למוות, ושיש 
מקום לנסות ולטפל בה. 

עם הוספת הכימותרפיה )החל בשנות החמישים( כגישה טיפולית 
נוספת, בשילוב עם ניתוח וקרינה, הולכת ומשתנה הפרוגנוזה של החולים. 
כיום, הידע כי אפשר לרפא חלק ממחלות הסרטן ולהאריך חיים בחלק 
אחר שלהן הוא נחלת הציבור הרחב, והוא משפיע על תפיסת המחלה 
ועל ההתמודדות עמה. יחד עם זאת, החשש מפני המחלה, מהטיפולים 
ומהמוות עדיין קיים, והתקשורת בין החולה לרופא הוא אחד הנושאים 
המעסיקים את המערכת הרפואית. העובדים הסוציאליים הם שחקנים 

חשובים בשיח זה.
הפסיכו־סוציו־אונקולוגיה מתמקדת באספקטים הפסיכו־סוציאליים 
הקשורים בטיפול בחולי סרטן ובבני משפחותיהם והיא חלק אינטגרלי 
מהטיפול האונקולוגי הכוללני. התערבויות פסיכו־סוציאליות לחולי 
סרטן מבוססות על הבנה של האספקטים הרפואיים של המחלה ושל 
הטיפולים ומותאמות לשלבים השונים שלה - משלב מסירת האבחנה 
דרך קבלת הטיפולים, ההחלמה, ההפוגה, החיים בצל איום המחלה ועד 
השלבים הסופניים. ההתערבויות הפסיכו־סוציאליות הן חלק מהטיפול 

הפליאטיבי )טיפול תומך( הניתן לאורך כל מהלך המחלה.
ג'ימי הולנד )Holland, 2004(, ממייסדי הפסיכואונקולוגיה, מתארת 
בהרחבה את תהליך ההתפתחות של המקצוע. היא מציינת כי תחום 
עיסוק זה החל להתגבש כבר בתחילת שנות החמישים של המאה 
העשרים, כאשר בארה"ב נפתחה יחידה פסיכיאטרית ראשונה בתוך 
 .)Memorial Sloan Kettering Cancer Center( בית חולים לחולי סרטן
בתקופה זו החלו להתפרסם מחקרים שעסקו בתגובות של חולי סרטן 
ובהתמודדות שלהם עם מחלתם וכן בהתמודדות עם המוות. במקביל 
למחקר הפסיכיאטרי והפסיכולוגי, עובדים סוציאליים החלו לפתח 
תכניות בתחום הטיפול הפסיכו־סוציאלי בחולי סרטן ואף פרסמו חלק 
מממצאיהם. מעט מאוחר יותר פותחו באנגליה תכניות טיפול בחולה 
הסופני, כולל הקמת ההוספיס הראשון - סן־כריסטופר - בהובלתה של 
סיסילי סונדרס )אחות, עובדת סוציאלית ורופאה - דמות ידועה בתחום 

הטיפול הפליאטיבי(. יוזמות שונות הופיעו במקומות שונים בעולם. 
הולנד )Holland, 2004( מדגישה בסקירתה כי ההשפעה של התיאוריה 
הפסיכואנליטית, ובעיקר "גילויו" של התת־מודע, הובילו להתפתחותה של 
התנועה הפסיכוסומטית. הפרשנות וההבנה של הגישה הפסיכוסומטית 
התמקדו בקשר שבין הגוף והנפש, תוך חיפוש מניעים פסיכולוגיים 
או קונפליקטים תוך או בין־אישיים כמקור למחלות גופניות. הפרשנות 
הפסיכוסומטית גרסה כי האטיולוגיה של מחלות כמו יתר לחץ דם, 
אולקוס, אסטמה וסרטן נעוצות בנפש ובקונפליקטים בלתי פתורים 

שמקורם בילדות המוקדמת. 
כדי ללמוד על הגורם הפסיכולוגי למחלה לקחו מטפלים שהושפעו 
מהזרם הפסיכוסומטי אנמנזה שכללה את סיפורו של החולה מהשלבים 
המוקדמים של חייו, כולל ניסיון להבין קונפליקטים תוך ובין אישיים. 
ההשערות נעו בשני כיוונים: האחד, שקונפליקטים לא פתורים באים לידי 
ביטוי בהתפתחות תאים א־נורמליים המובילים לסרטן, והשני, מאוחר 
יותר - שגורמים נפשיים פוגעים במערכת החיסון, שאינה מצליחה 

פסיכו־סוציו־אונקולוגיה: 
האתגר בפיתוח התערבויות של 

עובדים סוציאליים במערכת הבריאות

שלומית פרי

ד"ר שלומית פרי - לשעבר מנהלת השירות לעבודה סוציאלית במרכז דוידוף, 
ביה"ח בילינסון ויו"ר הוועדה המוסדית לחוק החולה הנוטה למות במרכז רבין. 

perryshlomit@gmail.com
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להשתלט על תאים א־נורמליים הנוצרים תדיר בגופנו. מטפלים בתחום 
הנפש, שהתבססו על חקירה רטרוספקטיבית, ניסו לטעון כי לנפש 
יכולת לגרום למחלה או לרפאה. מחקרים פרוספקטיביים גדולים לא 
הצליחו למצוא קשר בין גורמים נפשיים ו/או אירועי חיים והתפתחות 

 .)Johansen, 2012( סרטן
כך למשל, מחקר גדול בדנמרק לא מצא שכיחות גבוהה יותר של סרטן 
אצל הורים לילדים שחלו בסרטן או נפטרו מהמחלה. החוקרים סברו 
שמחלת סרטן אצל ילד, או מות ילד לאחר שטופל בשל סרטן, יכולים 
להיחשב כגורם לחץ. לכן, אם קיים קשר בין מצוקה רגשית והופעת 
סרטן, צפוי שנמצא שכיחות גבוהה יותר של סרטן אצל הורים לילדים 
חולים. ממצא כזה לא נמצא אצל הורים לילדים שחלו והחלימו וגם 

לא בקרב הורים של ילדים שנפטרו. 
בהמשך בדקה אותה קבוצה של חוקרים את הקשר בין סרטן לבין 
דיכאון. הם השוו בין מטופלים שהיו בטיפול נפשי בשל דיכאון או 
אבחנות פסיכיאטריות אחרות לבין קבוצת ביקורת, וגם כאן לא נמצאה 
שכיחות גבוהה יותר )Dalton et al., 2007(. לעומת זאת, סופלי ועמיתיו 
)Suppli et al., 2017( הראו כי תוחלת החיים של נשים שחלו בסרטן 
והיו בדיכאון הייתה טובה פחות בהשוואה לנשים חולות ללא דיכאון. 
לאור הממצאים שתוארו למעלה, החוקרים ניסו להבין את הקשר הזה 
ומצאו כי הטיפול בנשים חולות השרויות בדיכאון היה תת־אופטימלי 
בהשוואה לטיפול באחרות. ממצא זה הביא את החוקרים לטעון כי נשים 
חולות הנמצאות בדיכאון זוכות לטיפול רפואי פחות טוב )בשל קושי 
שלהן להיענות לטיפול או לבצע בדיקות, או בשל קושי של המטפלים(, 

וכי הדיכאון מהווה מכשול לטיפול אופטימלי.  
ג'והנסן )Johansen, 2012( מסכם את הידוע לנו עד כה לגבי הקשר בין 
סרטן ונפש, לאחר שסקר את הספרות הרלוונטית. הוא סבור כי לנפש 
אין יכולת להגדיל את הסיכון לסרטן. לעומת זאת, לגורמים נפשיים יש 
יכולת להשפיע על אורח חיינו ובכך לחשוף אותנו לגורמים המעלים 

סיכון לסרטן )עישון, אלכוהול, השמנת יתר, היעדר פעילות גופנית 
והיעדר היענות לטיפול(. 

חשוב להדגיש כי על אף שמחקרים לא הצליחו עד כה להוכיח קשר 
ישיר בין נפש לסרטן, השאלה "למה זה קרה לי?" מופיעה בחדר הטיפול. 
היא מבטאת את הצורך והרצון של אנשים להבין, להשיג יותר שליטה 
ולהפחית תחושת אי־ודאות ובשל כך היא מהווה אתגר טיפולי. בהקשר 
 ,)Gorini, 2017( זה חשוב להזכיר את הממצאים של ג'וריני ועמיתיה
שהראו כי מחשבות טורדניות ביחס למחלה היו שכיחות יותר אצל 
אנשים שסברו כי התנהגותם )אורח חייהם( או התייחסותם הנפשית 
השפיעה על הופעת מחלתם. מחשבות טורדניות היו קשורות גם להיעדר 

מערכות תמיכה ולהפרעות בשינה.
השיפור ברפואה ובטכנולוגיה מאפשר לחולים רבים ריפוי, אך עדיין 
סובלים רבים מהם מתופעות הלוואי של המחלה, הניתוח או הטיפול. 
אצל חלק מהחולים מושגת הארכה של תוחלת החיים אבל לא תמיד 
מתאפשרת חזרה לשגרת חיים. חלקם אינם מחלימים ממחלתם והיא 
הופכת להיות מחלה כרונית, הפוגעת באיכות החיים ומאיימת על 
החיים. הפסיכו־אונקולוגיה עוסקת במגוון תחומים על רצף המחלה - 
החל בהתייחסות לקבוצות בסיכון מוגבר לסרטן )למשל, נשים בריאות 
BRCA( ועד לטיפול בסוף החיים,  שזוהתה אצלן המוטציה הגנטית 
כולל הדילמות סביב תכנון הטיפול בסוף החיים - טיפול פליאטיבי 

והוספיסיאלי, וכן טיפול במחלימי סרטן.  

עבודה סוציאלית באונקולוגיה בישראל
בישראל, כמו בעולם כולו, עו"סים הם חלק אינטגרלי מהטיפול הכוללני 
בחולי סרטן. בכל מכון או יחידה אונקולוגית קיים שירות של ע"ס, לעתים 
קרובות בסיועה של האגודה למלחמה בסרטן. חשוב לציין שלא קיימים 
סטנדרטים של תקינה ייעודית לאונקולוגיה, ולכן מספר העו"סים בבתי 
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החולים איננו אחיד. ההכרה בחשיבות הטיפול הפליאטיבי בישראל 
הגבירה את המודעות לצורך בתקינה הולמת לעבודה סוציאלית, אך 

הדרך עודנה ארוכה. 
בישראל הוכרה ההתמחות הפליאטיבית ברפואה ובסיעוד וחלק גדול 
מהעובדים הסוציאליים בבתי החולים עברו הכשרה לטיפול פליאטיבי 
במסגרת עבודתם. בקרב עו"סים בבית החולים חל תהליך של התמקצעות 
וגוברת ההכרה בתרומתם למערכת הרפואית בהקשר של מתן מידע, 
סיוע פרקטי והתערבויות נפשיות וכן במצבים של מחלה מתקדמת, 

תכנון שחרור, מתן ייפוי כוח ושיח לגבי הטיפול בסוף החיים. 
יחד עם התפתחות הטיפול הפליאטיבי וההתמקצעות של העו"סים, 
מגיעות גם ציפיות גבוהות יותר ודרישה לבנות התערבויות פסיכו־

סוציאליות שאפשר לחקור ולהעריך את התרומה שלהן. בניית התערבויות 
פסיכו־סוציאליות לחולי סרטן ובני משפחתם איננה פשוטה, והיא 
דורשת התאמה של הפסיכותרפיה המסורתית לתחום מורכב זה - הן 
ברמה התיאורטית והן בזו הקלינית )Perry, 2015(. בהמשך המאמר 
אדון בשאלה של התאמת הפסיכותרפיה לעולם התוכן של חולי סרטן.

התערבויות פסיכו־סוציאליות 
באונקולוגיה - הגדרות וטרמינולוגיה

מחקרים העוסקים בהתערבויות בפסיכואונקולוגיה מנסים לענות 
על כמה שאלות: כיצד מוגדרת התערבות פסיכולוגית אצל חולי 
סרטן? איך ניתן להעריך את יעילותה? מהן התוצאות המצופות? איך 
משפיעות ההתערבויות על איכות החיים ועל ההישרדות? הודגס ועמיתיו 
)Hodegs et al., 2001( מציינים כי בסקירות העוסקות בהתערבויות 
בפסיכואונקולוגיה אין הגדרה ברורה של מהות ההתערבות הפסיכולוגית 
אצל חולי סרטן, חסרה המשגה )טרמינולוגיה( אחידה וקיים שימוש לא 
מובחן ולא עקבי במושגים כמו התערבות נפשית, התערבות פסיכולוגית, 
התערבות פסיכו־סוציאלית, ייעוץ וכדומה. הם ממליצים להגיע להגדרה 
 Jacobsen &( ברורה יותר ולפתח טרמינולוגיה משותפת. ג'קובסן וג'ים
Jim, 2008( מוסיפים כי חסרות התערבויות המכוונות לגברים והתערבויות 
המותאמות למחלות סרטן שונות, וכי עיקר המחקרים עוסקים בסרטן 
השד. יש קושי לחקור התערבויות בשלבי מחלה מתקדמים וחסרות 

התערבויות בקרב אוכלוסיות ממוצא אתני שונה.
טראגר ועמיתיו )Traeger et al., 2012( מצביעים על כך שחולים עם 
רמת חרדה נמוכה יכולים להסתפק בהתערבויות פשוטות המתבססות 
על מתן מידע, תמיכה וזמינות בעת מצוקה, ואילו חולים עם רמת חרדה 
בינונית עד גבוהה זקוקים להתערבויות אינטנסיביות יותר, הכוללות 
פסיכותרפיה המשלבת מרכיבים קוגניטיביים וטכניקות של ניהול לחץ 

.)stress management(
קויאן ועמיתיו )Coyne et al., 2006( מראים כי האפקטיביות של 
ההתערבויות הפסיכו־סוציאליות קטנה ממה שנדמה במבט ראשון, 
ובעיקר מצביעה על היענות נמוכה לטיפול נפשי. הם מציינים בסקירתם 
כי נשים שחלו בסרטן השד ואובחנו עם רמה גבוהה של מצוקה לא 
התעניינו בהתערבות קבוצתית יותר מאלה שלא היו במצוקה, וכי רק 
מיעוט ביטא עניין בהתערבות מסוג זה. מצוקה נמוכה יחסית אצל נשים 
שמגיעות לקבוצה משפיעה על התוצאות כפי שהן נמדדות במחקרים 
)אפקט רצפה(, ולכן יש המלצה לבדוק לא רק מצוקה כי אם גם שינויים 

חיוביים וצמיחה.
רודין ועמיתיו )Rodin et al., 2007( טוענים שיש עדויות חלשות בלבד 
לאפקטיביות של התערבויות פרמקולוגיות בהפחתת חרדה אצל חולי 
סרטן, וכי איכות המחקרים איננה מספקת בשל קשיים מתודולוגיים רבים. 
הם מראים כי דיכאון אצל חולי סרטן הוא תוצאה של אינטראקציה בין 
כמה גורמי לחץ, ולכן התערבויות המשלבות טיפול תרופתי והתייחסות 
לעולם הרגשי בקונטקסט מערכתי, תוך מתן מענים לסימפטומים 

גופניים ולבעיות פרקטיות, עשויות להיות יעילות יותר. 
מספר לא קטן של מחקרים מודדים את היעילות של התערבויות 

 treatment( קבוצתיות מובנות ומתוכננות שנשענות על פרוטוקולים
manual(. הפרוטוקולים הטיפוליים נמצאו יעילים ותורמים להפחתת 
 Antoni et al., 2006; Breitbart et al., 2012; )למשל:  סימפטומים 
 Carlson et al., 2001; Chochinov et al., 2005; Goodwin& Lunenfeld,
 2001; Hamama-Raz et al., 2012; Kissane et al., 2003; Spiegel et
al.,1981(. הפרוטוקולים מציגים את הבסיס התיאורטי שהם נשענים 
עליו ומתארים באופן שיטתי ומדויק את ההתערבות הטיפולית - כולל 
טכניקות ההתערבות, תרגילים, דפי עבודה ואופני הערכה של המפגשים. 
הפרוטוקולים הם לכן בסיס טוב ללימוד שיטתי ולהדרכה של מטפלים, 

כולל פיתוח קווים מנחים להתערבות.
פרוטוקול ההתערבות צריך להיות רלוונטי לקונטקסט, בעל בסיס 
תיאורטי, מונחה על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו לכך ומלווה בהדרכה 
ובהערכה. ההשוואה בין הפרוטוקולים השונים מאפשרת לאבחן, לזהות 
ולזקק את מרכיבי הטיפול שאחראים לשינוי או תורמים לו. ההנחה היא 
שמחקרים המבוססים על הערכה של פרוטוקולים יכולים להעמיק את 
ההבנה של המכניזם ושל המרכיבים הפעילים שההתערבות מסייעת 

באמצעותם לחולים. 
חלק ניכר מההתערבויות מבוססות הפרוטוקול נשען על המורשת 
טיפול  קוגניטיבי,  טיפול  של  מרכיבים  בשילוב  הפסיכו־דינמית, 
אקזיסטנציאלי, טיפול קצר מועד, התערבות בשעת משבר והתערבויות 

מבוססות קשיבות. 
)Beatty et al., 2017( סוקרים התערבויות נפשיות  ביאטי ועמיתיה 
המכוונות לנשים חולות סרטן שד גרורתי. הם סוקרים ומשווים התערבויות 
קבוצתיות ופרטניות והתערבויות שאינן מובנות והן אינטנסיביות פחות 
)Low intensity interventions(. החוקרים מציינים, על סמך המחקרים 
שסקרו, כי על אף שההתערבויות הקבוצתיות נמצאו היעילות ביותר, 
שיעור ההיענות להן נמוך בהשוואה לשיעור ההיענות להתערבויות 

הפחות אינטנסיביות והלא מובנות. 
זו למעשה התמונה שאנחנו רואים בקליניקה, כאשר עיקר שגרת העבודה 
של העו"סים מורכבת מהתערבויות שבמבט ראשון נראות "אינטואיטיביות", 
חלקן הגדול אינן מוְבנות וקשה לקבוע בהן חוזה טיפולי ברור - הן ברמת 
התוכן והן ברמת המבנה, מיקום הפגישות וזמניהן משתנים ויש קושי 
בהגדרת יעדים ומטרות. הקשר עם המטופל ועם בני משפחתו בהתערבויות 
כאלה יכול להשתרע על פני תקופות ארוכות )חודשים ואף שנים( כל 
עוד המטופל מגיע למכון האונקולוגי, מקבל טיפולים אונקולוגיים או 
נמצא במעקב. לחלק ניכר מההתערבויות אופי של תמיכה, פתרון בעיות, 
התערבות בשעת משבר, ייעוץ ומתן מענים פרקטיים. התערבויות מסוג 

זה קשות להגדרה ולכן נדרשת, לתפיסתנו, מסגרת מושגית חדשה. 
הפרויקט של בניית מסגרת מושגית רלוונטית, אשר תתאר את עבודתנו, 
העמיד אתגר בפני צוות העובדים הסוציאליים במרכז דוידוף. היה חשוב 
לנו שההמשגה שנייצר תישען על התיאוריה ותהיה רלוונטית לקליניקה.  

החיפוש אחר המשגה חדשה, שתגדיר 
את התערבויות העו"סים באונקולוגיה

במטרה לגבש ולשפר את ההתערבויות של העו"סים, ובה בעת לנסות 
ליצור קווים מנחים ומערכת מושגים אחידה, התקיימו במרכז דוידוף שתי 
קבוצות מיקוד בהשתתפות צוות העו"סים של המרכז. בשני המפגשים, 
העו"סים העלו את הצורך לארגן באופן שיטתי את ההתערבויות, לנסח 
טיפולוגיה של התערבויות, לתת שם והגדרה להתערבויות הנעשות 

בפועל ולבסס את התשתית התיאורטית. 
הצוות ציין כי במציאות, ההתערבויות הן בדרך כלל קצרות טווח, 
עם מרכיבים של פתרון בעיות, טיפול תמיכתי והתייחסות למרכיבים 
קוגניטיביים, בעיקר ביחס לתפיסת המחלה. הודגש כי גם אם ההתערבויות 
הן קצרות טווח, הן מבוססות בדרך כלל על היכרות מתמשכת, לעתים של 
שנים, עם החולה והמשפחה. הן יכולות להיות בתגובה למצבי לחץ ומשבר, 
בשלב האבחנה, בשלב ההישנות של מחלה, בעת גילוי גרורות חדשות, 
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בהגדרת המחלה כסופנית, כאשר יש 
צורך בתכנון שחרור מבית החולים וגם 
בתקופות של רמיסיה - כאשר החולים 

פנויים יותר לעבד את החוויה. 
העו"סים היו תמימי דעים כי יחידת 
והמשפחה,  החולה  היא  ההתערבות 
כאשר החולה הוא במרכז. הודגש כי 
סדר היום של עובד סוציאלי בבית חולים 
שונה מאוד מסדר היום של מה שנתפס 
בעיני העובדים כ"מטפל הקלאסי": העו"ס 
בבית החולים נדרש להיות פרו־אקטיבי 
וקשה לו לתכנן מראש את סדר היום - 
המשתנה בעקבות שינויים לא צפויים 
במצבם של החולים שהגיעו למחלקה, 
דרישות המערכת, ציפיות הצוות הרב 
מקצועי והדינמיות שמאפיינת את בית 

החולים בכלל. 
סברנו שבשלב  הפגישות  במהלך 
את  להגדיר  לנסות  חשוב  הראשון 
מטרות ההתערבות, ובהמשך להמשיג 
ההתערבויות  את  מחדש  ולהגדיר 
שאנחנו כבר מקיימים ואולי לפתח 
התערבויות חדשות. הוגדרו שש מטרות 

טיפוליות עיקריות:
לאפשר ולעודד רפלקציה של רגשות;  .1

לתמוך בצמיחה, לסייע במציאת משמעות ובהצבת מטרות בנות   .2
השגה ולסייע בתהליכי השיקום;

להתייחס למערכת המשפחתית ולצרכים של חבריה - בעיקר הפגיעים   .3
יותר )למשל, ילדים של חולים(, לדרכי התקשורת ולקשרים הבין־

אישיים;
לסייע ביחסים ובדיאלוג עם המערכת הרפואית ובתרגום השפה   .4

הרפואית לנרטיב האישי;
לעזור לחולה ולמשפחה בהתמודדות עם מוות צפוי;  .5

לספק מידע ולסייע בפתרון של בעיות פרקטיות.  .6

העו"סים עסקו רבות בשאלה אם ובאיזו מידה אפשר להגדיר מראש 
חוזה טיפולי הכולל שעה ומקום קבועים. צוין הקושי להגדיר מראש 
מטרות ויעדים, ובמיוחד - להבנות את ההתערבויות כך שיהיה אפשר 
לחקור ולמדוד את השפעתן. הצוות תהה עד כמה ההתערבויות עונות 
לקריטריונים של "פסיכותרפיה קלאסית", כפי שנתפסה בעיניהם, ומה 
מפסידים )או מרוויחים( כאשר אי אפשר לבסס חוזה טיפולי מובנה. עלה 
הצורך בפיתוח המשגה חדשה, שתאפשר ליישם את העקרונות הטיפוליים 
במציאות הקלינית הייחודית. העו"סים ציינו כי רוב ההתערבויות שלהם 
אינן מובנות ואינן מתוכננות מראש; חלקן הן פגישות ייעוץ חד פעמיות, 
לעתים פעמים מספר לאורך מסע המחלה. חלק מההתערבויות מתמקדות 
במתן מידע או במענה פרקטי, ואלו נתפסו כהתערבויות המשמעותיות 
ביותר. חלק ניכר מההתערבויות הן אמנם ספורדיות, אבל מבוססות על 

קשר מתמשך לאורך כל מהלך המחלה. 
ברמת התוכן, העו"סים ציינו כי השפה הפסיכו־דינמית איננה מספקת 
ועלו תהיות לגבי הרלוונטיות של השיח התרפויטי החותר להשגת תובנות, 
מודעות והפחתה של חומרים מוכחשים. עלו שאלות לגבי עמדת המטפל 
והיחס להעברה ולהעברה נגדית בטיפול. הודגש הצורך להרחיב את מערכת 
המושגים ובעיקר את ההבנה לגבי מורכבות הטיפול "בסוף החיים", 
כאשר חולים ובני משפחה נדרשים "לדבוק בחיים" ובו זמנית "להתכונן 
למוות". כמה חוקרים העוסקים בטיפול בסוף החיים סבורים כי תפקיד 
המטפל הוא לאפשר לחולים לשהות באזור הביניים: לסייע להם להחזיק 
 ולהכיל את הדואליות הזו מבלי לנסות לפתור אותה ולבחור בין תקווה 

 .)Halse et al., 2010( לבין השלמה ופרידה )ואולי הכחשה(

 Salander & ( וליליהורן  סלנדר 
בצורה  מתארים   )Lilliehorn, 2016
סרטן  עם  חולים  כיצד  מעמיקה 
ריאות מתקדם מתמודדים עם איום 
ממשי על חייהם. הם מצביעים על 
קיומו של "אזור ביניים" של מודעות 
חלקית, עמימות ותקווה. הם מדגישים 
כי הרפואה אינה יכולה, ככל הנראה, 
לרפא מחלת ריאות גרורתית, אבל 
יכולה להאריך חיים ולהקל על סבל. 
לתפיסתם, חלק מהדרך להקל על סבל 
ולהרגיע צריכה להיות מבוססת על 
הבנה והקשבה לקול הבא מהעולם 
הם  החולים.  של  הפנימי  האמתי 
מציעים לשלב את התובנות הנגזרות 
קיומו  בדבר  ויניקוט  מעבודתו של 
 Intermediate area( של אזור ביניים
Transitional area &(, שעשויות לסייע 
לנו להבין את ה"תמרונים" ו"סיפורי 
מייצרים  הכיסוי" שחלק מהחולים 
– מאחר שאינם יכולים לחיות ללא 

תקווה. 
כי תפקיד  להסכמה  הוביל  הדיון 
היבטים  כולל  הסוציאלי  העובד 
פרקטיים ואינסטרומנטליים, בשילוב 
עם התייחסות להיבטים הרגשיים במציאות של פגיעּת גבוהה. כל זאת 
מתוך ראייה מערכתית הרואה את החולה במרכז, נטוע בתוך משפחה 
וחברה. ההיבטים הפרקטיים מתייחסים למתן מידע על זכויות ושירותים, 
סיוע במימוש זכויות, קשר ותיווך עם גורמים שונים בתוך המערכת 
הרפואית ומחוצה לה. הטיפול הרגשי מתמקד בהתמודדות הרגשית 

של החולים ובני משפחתם בעקבות המחלה והטיפולים. 
בבניית ההתערבויות, חשוב לנסות להגדיר את המרכיבים הרלוונטיים 
שניתן לקחת מהפסיכותרפיה לסוגיה השונים. הצוות שם דגש על 
מרכזיותה של הגישה המערכתית, שבאה לידי ביטוי בהתייחסות למשפחת 
החולה כבעלת צרכים משלה )שלעתים שונים מצרכיו של החולה ולפעמים 
אף סותרים אותם(, בצורך להתארגן לקראת השחרור הביתה, בבניית 
שגרת חיים חדשה לחולה ולמשפחתו ובחשיבות הברית הטיפולית עם 
המערכת הרפואית. העובדים ציינו כי חלק גדול מעבודתם מתמקד 

בחולים עם מחלה מתקדמת ובטיפול בסוף החיים. 
בלאק )Black, 2008( מדגישה כי לעובדים סוציאליים תפקיד משמעותי 
בתהליך התכנון של התערבות בסוף החיים ובקבלת החלטות רפואיות 
אצל חולים שאינם כשירים - או מתקשים - לקבל החלטות. היא סבורה 
כי עובדים סוציאליים במערכת הבריאות ובבתי אבות יודעים כיצד 
להעלות את הנושא, להציג אותו בפני המטופלים ולדון בו. הם גם יודעים 
כיצד לסייע בבחירת מיופה כוח ולקיים דיון משפחתי סביב מטרות, 
ערכים ועקרונות פעולה, וכיצד לפעול בתוך המערכת הרפואית כדי 
להשיג שיח פורה עם צוות רב מקצועי בנסיבות טעונות רגש ופגיעּת. 
הניסיון מראה כי בפועל, כאשר חולים או רופאים נדרשים לשאלה של 

תכנון הטיפול בסוף החיים, הם מערבים עובדים סוציאליים. 
התהליך שעבר הצוות ִאפשר לחדד את מערכת המושגים ולהתקדם 
בתהליך ההמשגה של ההתערבויות. מתוך ההתערבויות שהיה אפשר 
להגדיר בחרנו שלוש התערבויות מבוססות תיאוריה )הפרקים הבאים 

יתארו אותן בקצרה, תוך התייחסות לבסיס התיאורטי(:
1. התערבות קבוצתית לנשים לאחר סרטן שד המבוססת על בניית 
חוסן והתמודדות עם המחלה. ההתערבות מבוססת על פרוטוקול 
שנבנה במיוחד לצורך זה )הפרוטוקול נמצא בידי כותבת המאמר(;

2. פסיכותרפיה תמיכתית;
3. פגישה משפחתית עם צוות רב מקצועי.  

התערבויות פסיכו־סוציאליות 
לחולי סרטן מבוססות על הבנה של 
האספקטים הרפואיים של המחלה 
ושל הטיפולים ומותאמות לשלבים 

השונים שלה - משלב מסירת 
האבחנה דרך קבלת הטיפולים, 
ההחלמה, ההפוגה, החיים בצל 

איום המחלה ועד השלבים 
הסופניים. ההתערבויות הפסיכו־
סוציאליות הן חלק מהטיפול 

הפליאטיבי )טיפול תומך( הניתן 
לאורך כל מהלך המחלה
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מן השדה

התערבות קבוצתית - קבוצה לבניית 
חוסן לנשים לאחר סרטן שד

על אף שנשים רבות מתייחסות לאבחנה של סרטן שד, בשלביה 
המוקדמים, כמחלה שניתן לחיות ִאתה, רבות אחרות חוות אותה כמשוכה, 
לעתים גבוהה, שצריך ללמוד לעבור מעליה כדי לחזור לחיים שיש בהם 
משמעות, ביטחון ושגרה. מספר רב של מחקרים עוסקים בהערכת 
התערבות קבוצתית לנשים לאחר סרטן שד, והם מצביעים על תרומת 
 Antoni et al., 2006; Carlson et al., 2016;( ההתערבות בהיבטים שונים
 Johannsenet al., 2016; Merckaertet et al., 2016; Ramos et al., 2016;
Schellekens et al., 2017( החוקרים מסכימים כי קבוצות המונחות 
על ידי איש מקצוע יכולות להפחית מצוקה נפשית וגופנית, להביא 
לשיפור התמיכה החברתית, להרחיב את דפוסי התמודדות ולשפר 

יכולות לקידום הצמיחה. 
על בסיס ידע זה בנינו במרכז דוידוף פרוטוקול התערבות קבוצתית 
שנקראת "קבוצה לבניית חוסן לנשים לאחר סרטן שד". במהלך השנים 
2015-2009 הנחינו עשר קבוצות שהתבססו על פרוטוקול ההתערבות 
Hamama-( ולוו במחקר אורך. המחקר הראה את יעילות ההתערבות

 .)Raz et al., 2016
ההתערבות מושתתת על כמה גישות, תיאוריות וגופי ידע: הגישה 
הפסיכו־חינוכית, תיאוריית החוסן ובעיקר המושגים של גמישות וויסות 
)ויסות בארבע רמות - מחשבות, רגשות, גוף ויחסים בין־אישיים(, 
אמונה בכוחם התרפויטי של הקבוצה ושל הקשרים הבין־אישיים, גישות 
קוגניטיביות והתנהגויות המדגימות את היתרון של לימוד ותרגול 
 Hamma-Raz et( מיומנויות להפחתת לחץ, וידע מתחום האונקולוגיה
al., 2016(. ההתערבות שבנינו הותאמה בהמשך לחולות דוברות ערבית 

וכן למושתלי מח עצם ברמיסיה. 
על אף שההשתתפות אינה כרוכה בתשלום וכל הנשים שענו לקריטריונים 
של הקבוצה הוזמנו באופן אקטיבי להשתתף בה, רק פחות מרבע מהן 

 .)Hamama Raz et al., 2012( ביקשו להשתתף בקבוצה
מן המחקר עלה כי בקרב הנשים שהשתתפו בקבוצה הודגמה צמיחה 
 Pat-Horenczyk et al.,( אישית בתקופה של כחצי שנה מסיום הקבוצה
 Pat-Horenczyk( והיא נשמרה גם לאחר שנה מתום ההתערבות ,)2015
et al., 2016(. במאמרנו הבחנו בין אילוזיה של צמיחה לבין צמיחה בונה 

והראינו את יתרון הקבוצה ליצירת צמיחה בונה. 
כמה עובדות סוציאליות הנחו את הקבוצות השונות. הן ציינו כי 
להישענות על פרוטוקול מובנה היו יתרונות רבים - הן בהנחיית הקבוצה 
והן בהדרכה לקראת כל מפגש. הפרוטוקול שימש עבור המנחות "מפת 

דרכים", גם אם פעמים רבות היה צורך לחשב מסלול מחדש.    

טיפול תמיכתי
הניסיון הרב שצברנו מראה כי התערבויות המבוססות על גישת 
הטיפול התמיכתי תופסות את הנפח העיקרי בעבודתם של עובדים 
סוציאליים בבתי החולים. בספרן העוסק בגישות טיפוליות אצל חולי 
סרטן מקדישות לדרברג והולנד )Lederberg & Holland, 2011( את 
הפרק הראשון לפסיכותרפיה תמיכתית. הן מדגישות כי זו ההתערבות 
המרכזית בטיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם וסוברות שהיא הפשוטה 
וגם המורכבת מכולן: המטפל נדרש להיות בעל ידע רחב על ההיבטים 
הרפואיים של המחלה, מיומנות להעריך את ההיבטים הפסיכולוגיים של 
המחלה ולטפל בהם וגם יכולת להרגיש "בנוח" עם החוויה הסובייקטיבית 
שלו עצמו כאשר הוא נפגש עם סיטואציה רפואית קשה ומורכבת. המטפל 

צריך להיות ערני לצרכים המשתנים וגמיש דיו בגישתו הטיפולית. 
המחברות מציינות כי פסיכותרפיה תמיכתית דורשת מיומנויות 
קליניות גבוהות ושואבת מהמטפל את היכולות האמוציונליות שלו 
במלואן )Lederberg & Holland, 2011(. הן מדגישות כי פסיכותרפיה 

תמיכתית בחולי סרטן דורשת ידע בכמה תחומים:

ידע כיצד לעסוק, לדון ולשוחח על מידע טעון במיוחד, אשר מציף   ●
ומעלה רגשות המתערבים ביכולת לעבד אותו. ידע שיאפשר לסייע 

לחולה להתמודד עם הרגשות הללו באופן קונסטרוקטיבי;
ידע בשיטות התערבות המכוונות ללמידה ולפתרון בעיות. ידע   ●

בשיטות התערבות קוגניטיביות והתנהגותיות;
יכולת לחוש בנוח בתוך טווח רחב של התערבויות: התערבות בשעת   ●
משבר, נוכחות שקטה עם חולה שקשה לו לתקשר, חשיפה של רגשות 
שיש להם שורשים דינמיים עמוקים - המשפיעים על הדינמיקה 

התוך־אישית והבין־אישית;
ידע, מוכנות ויכולת להדריך את החולה ומשפחתו כיצד לגייס מקורות   ●

סיוע;
ידע ויכולת לעבוד בצוות רב־מקצועי. יכולת לדון בפגיעות ובקשיים   ●
של החולה במטרה לחזק את הגישה האנושית אליו מבלי לפגוע 

בסודיות;
הבנה של מידע רפואי שנמסר ונכונות לשאול כאשר אין מבינים;  ●

הבנת המטפל את עצמו, בעיקר במצבים טעונים רגשית.   ●
במציאות, פסיכותרפיה תמיכתית בבית החולים מתבצעת באופן 
מתמשך או לסירוגין )תקופתי או בקטעים(. היא מכוונת לעזור לאנשים 
שחלו בסרטן והם עוברים טיפולים קשים ונחשפים לאי־ודאות ולפחד 
מהמוות, להתמודד עם הרגשות הקשים, לגייס מחדש כוחות קיימים 

ולפתח דרכי התמודדות יעילות עם המחלה. 
הקשר הטיפולי מבוסס על כבוד הדדי ואמון. ההתערבות מאפשרת 
גילוי עצמי, נוגעת ומתייחסת לעצמי של החולה, לדימוי הגוף ולשינוי 
בתפקידים. פסיכותרפיה תמיכתית מערבת מרכיבים טיפוליים שונים 
בהתחשב בשונות האנושית, בקונטקסט החברתי ובשלבים השונים 
של המחלה. ההתערבות נשענת על חשיבה והבנה פסיכו־דינמיות, אך 
הטכניקה ואסטרטגיית ההתערבות שונות. הטיפול התמיכתי בבית 
החולים מתמקד בעיקר בהווה ובדרך כלל אינו מכוון לחשיפה של 
אירועים בעברו של החולה. עמדת המטפל מתאפיינת בהכלה ובהחזקה, 
ולכן הדיון בהעברה ובהעברה נגדית אינו במוקד הטיפול )אם כי הן 

יחד עם התפתחות הטיפול 
הפליאטיבי וההתמקצעות של 
העובדים הסוציאליים, מגיעות 
גם ציפיות גבוהות יותר ודרישה 

לבנות התערבויות פסיכו־סוציאליות 
שאפשר לחקור ולהעריך את 

התרומה שלהן. בניית התערבויות 
פסיכו־סוציאליות לחולי סרטן ובני 

משפחתם איננה פשוטה, והיא 
דורשת התאמה של הפסיכותרפיה 
המסורתית לתחום מורכב זה - הן 
ברמה התיאורטית והן בזו הקלינית

)Perry, 2015(
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צריכות להיות במודעות של המטפל(. 
בטיפול התמיכתי מושם דגש על קבלה של החולה ועל הניסיון ליצור 
ברית טיפולית בזמן קצר יחסית, תוך שהמטפל מגלה גמישות. בתנאים 
ייחודיים אלה, הברית הטיפולית צריכה לייצר חוזה טיפולי שיהיה 
מובן לחולה, לבני משפחתו ולמטפל. הטיפול אינו מכוון לחשיפה של 
התנגדויות או לתת־מודע. חלק ניכר מהטיפול התמיכתי נעשה בשיתוף 
עם הצוות הרב־מקצועי. במקרים רבים, העו"ס הוא החוליה המגשרת 

בין החולה, המשפחה והצוות המטפל. 
הבסיס התיאורטי של הפסיכותרפיה התמיכתית והרלוונטיות שלה 
לקליניקה יכולים להציע מענה לקושי של העובדים הסוציאליים המנסים 
להגדיר את הסטינג )setting( הטיפולי. היא מאפשרת להגדיר מבנה 
וחוזה גמישים ודינמיים ויכולה להכיל את הקשיים שאנו נתקלים 
בהם בקליניקה, כמו ביטול של מפגשים מתוכננים בשל נסיבות 
רפואיות, פגישות ליד מיטת החולה או במהלך קבלת טיפול כימי 
במקום מאחורי דלת סגורה בחדרו של המטפל. התערבויות הנעשות 
ליד מיטת החולה, באשפוז יום )תוך כדי קבלת הטיפול הכימי(, הן 
אתגר טיפולי הדורש גמישות ויכולת לבנות קשר טיפולי שאיננו 

מחוזק על ידי הסטינג. 
הגמישות הרבה של עובדים סוציאליים בבית החולים מקלה על 
החולה והמשפחה, אך עלולים להיות לה מחירים טיפוליים. אני סבורה 
שהפרדיגמה של הפסיכותרפיה הקלאסית, המוחזקת במידה רבה גם 
על ידי החוזה הטיפולי וסטינג מוגדר )לעתים אפילו נוקשה(, מושרשת 
עמוק בתפיסות שלנו. אולי בשל כך, חלק מהחולים, מהמטפלים ומאנשי 
הצוות מתקשים להגדיר את ההתערבות של העובדים הסוציאליים 
בבית החולים כפסיכותרפיה. הפסיכותרפיה התמיכתית סובלת מ"יחסי 
ציבור" גרועים. יש הטוענים כי בהשוואה לגישות טיפוליות אחרות, 
לפסיכותרפיה תמיכתית אין צורך בהכשרה מיוחדת ודי בהיגיון בריא, 
ביכולות אישיות ובאמפתיה. יחד עם זאת, יש המכנים אותה ה"סינדרלה 

של הפסיכותרפיה". 
אנחנו מודעים לכך שקיים קושי רב לחקור פסיכותרפיה תמיכתית 
בכלי מחקר רנדומליים - בשל הגמישות, שהיא בסיס מהותי בהתערבות, 
ובהיעדר הגדרה ברורה של גוף הידע, הבסיס התיאורטי והמיומנויות 
הנדרשות. כל אלה אין בהם כדי להוריד מערכה, ונדרש מאתנו לאמץ 
אותה אל חיקנו, לחדד ואולי אף להגדיר מחדש את התורה ואת התיאוריה. 
עמימות הסטינג הטיפולי ודילמות לגבי השיח הטיפולי, בעיקר בסוף 
החיים, הם שני תחומים שנראה כי השפה והמורשת הפסיכו־תרפויטית 
איננה מספקת בהתייחס אליהם. נדרשת לכן המשגה חדשה, שייתכן 

שתוכל לינוק, במידה רבה, משורשיה של הפסיכותרפיה התמיכתית.

פגישה משפחתית עם צוות רב־מקצועי 
)Multi-disciplinary Family Meeting(

ההתערבות המשפחתית נשענת על ההבנה שמחלת סרטן מתקיימת 
בקונטקסט של משפחה; היא משפיעה על בני המשפחה ונדרשת עזרה 
של המשפחה בהתמודדות עם המחלה והטיפולים. לכן, ההתמודדות 
 Kissane & Zaider,( עם המחלה יכולה להיחשב כמשימה משפחתית
2011(. התערבויות רבות בפסיכואונקולוגיה מתייחסות כיום למשפחה 
ולא רק לחולה עצמו, מתוך הבנה שלבני המשפחה צרכים משלהם: 
למשל, התערבות לחולי סרטן עם מחלה גרורתית מתקדמת ביחד עם 
 Kissane( טיפול משפחתי בסוף החיים ,)Meclean et al., 2013( בן הזוג
et al., 2016( או התערבות קבוצתית לנשים שחלו בסרטן שד יחד עם 

.)Manne et al.( בני זוגן, תוך התמקדות בדיאדה
פגישה משפחתית עם צוות רב־מקצועי נשענת על הפרדיגמה 
המשפחתית ונחקרת יותר בשנים האחרונות. מדובר בפגישה בנוכחות 
החולה, כמה בני משפחה ואנשי צוות. בפגישה דנים בנושאים הקשורים 
במחלה, בתכנית הטיפול, בתכנית השחרור ובהתייחסות לטיפול בסוף 
החיים. בבסיס ההתערבות עומדת ההבנה שהמשפחה היא הזירה 

המרכזית של הטיפול בחולה עם מחלת סרטן מתקדמת, בעיקר כאשר 
הוא נוטה למות. 

מחלה מתקדמת יוצרת קשיים בתחומים שונים )רגשיים, התפתחותיים 
ופרקטיים(. נמצא כי חלק ניכר מהמשפחות אינן מוכנות או מצוידות 
דיין אל מול המטלות הכרוכות בטיפול בחולה הנוטה למות. קיימת 
הצפה רגשית ולעתים רגרסיה בתפקוד המשפחתי. כמו כן, נמצא שבני 
 Braun et al.,( הזוג נמצאים לעתים במצוקה רבה יותר מהחולה עצמו
2007(. אי ידיעת הפרוגנוזה, בעיקר ביחס למסגרת הזמן, מקשה על 
המטפלים, שלעתים קרובות אינם מעזים ליזום שאלה בנושא. עולות 
שאלות לגבי השיח על המוות עם ילדים צעירים להורים חולים, עד 
כמה לערב את החולה במידע קשה, וכן הצורך להתכונן למצבים שבהם 
יידרשו לקבל החלטות רפואיות לגבי הטיפול בסוף החיים )למשל, 

שאלת הנשמה אצל חולה בשלב הסופי(. 
המפגש עם צוות רב־מקצועי מאפשר לבנות יחסי עבודה ושותפות עם 
הצוות ומונע מצבים של מחלוקות בתוך הצוות הרפואי, הגורמות לבלבול 
אצל חולים ובני משפחה. ההתערבות המערכתית והפגישה המשפחתית 
עם צוות רב־מקצועי מסייעות לשיפור התקשורת של הצוות המטפל עם 

החולה והמשפחה ויכולות לעודד שיח פתוח בתוך המשפחה. 
ההתערבות המשפחתית מביאה לידי ביטוי את ערכי הע"ס, לפיה 
ההתייחסות למשפחה איננה בגדר אופציה כי אם הכרח פרקטי ומחויבות 
אתית. החולים רוצים שבני משפחה יהיו מעורבים בטיפול בהם ויהיו 
מצוידים במידע הנדרש, כדי שיוכלו לעמוד במטלה הזו. רבים חשים 
שהם נטל על בני המשפחה ורוצים שהצוות הרפואי יהיה קשוב גם 
להם. התערבות משפחתית מבוססת על גישה מערכתית של ראיית 
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החולה בהקשר של משפחה וחברה ודאגה לבני המשפחה בנוסף לדאגה 
לחולה. יש לה מרכיבים של מתן מידע, עיבוד מידע ומקום לביטוי 
רגשות. ההתערבות דורשת ידע בניהול שיחה עם יותר מאדם אחד וידע 
מתחומי הפסיכולוגיה, הטיפול המשפחתי, הדינמיקה הקבוצתית ופתרון 
בעיות. זו התערבות קצרת טווח )לעתים מפגש אחד בלבד(, שצריכה 
לתת מקום לעומק הרגשות ומענה להיבטים הפרקטיים במגבלות של 
 Cohen Finberg & Bauer, 2011;  Hannon et al., 2012;( זמן ומשאבים

.)Hudson et al., 2008
 Multi-disciplinary family( פגישות משפחתיות עם צוות רב־מקצועי
meetings( מתקיימות בעיקר במחלקות האשפוז, כחלק מתכנון השחרור. 
פיתוח מיומנויות הנחיה של פגישות משפחתיות, הכשרת הצוות המולטי־
דיסציפלינרי והבנת מורכבות השיח בסוף החיים הוא אתגר לע"ס 
במערכת הבריאות. פגישה משפחתית מתוכננת מראש בין החולה 
ומשפחתו והצוות הרב־מקצועי, כאשר העו"ס הוא היוזם לה, מארגן 
אותה ושותף בהנחיה, היא התערבות מובנית שצריך ללמוד והיא ניתנת 
למדידה ולהערכה. היא נמצאה יעילה לחולים, לבני משפחה ולצוות 
הרב־מקצועי ונותנת מקום ליכולות ולכוחות של העבודה הסוציאלית. 

לסיכום
המאמר מציע הצצה קטנה לעולם הרחב והמרתק של הפסיכו־סוציו־
אונקולוגיה. הוא מנסה לשתף את הקוראים בשאלות שעלו בצוות 
העו"סים באשר להתערבויות הפסיכו־סוציאליות ולקשיים שעולים 
כאשר מנסים ליישם את התיאוריה לקליניקה. המאמר מציף חלק 
מהקשיים, בעיקר לגבי ההמשגה של המסגרת הטיפולית התיאורטית 

וההתערבויות הנובעות ממנה. 
למרות העמימות הנובעת לעתים מגמישות יתרה בסטינג הטיפולי, 
הדילמות לגבי מטרות ההתערבות בקרב חולים עם מחלה סופנית 
והקושי בהגדרה של מטרות ויעדים - אנחנו סבורים שאסור לנו לוותר 

על המאמץ לפתח התערבויות מבוססות תיאוריה. 
במאמר הראינו שלוש גישות טיפוליות מבוססות תיאוריה: טיפול 
קבוצתי, טיפול תמיכתי ופגישה משפחתית עם צוות רב מקצועי. 
שלוש הגישות מדגישות את הפן הטיפולי של העבודה הסוציאלית 
בבית החולים והן "משוחחות" עם גישות טיפוליות שונות, תוך ניסיון 

להתאימן לתנאים הייחודיים. 
הקושי להגדיר סטינג ומטרות במציאות כה דינמית, כשהמחלה 
והטיפולים הם במוקד והרופאים הם השחקנים הראשיים, מעמיד אתגר 
בפני העבודה הסוציאלית ולעתים דורש המשגה מחודשת של העשייה 
הטיפולית שלנו. תהליך ההמשגה אינו יכול להישאר בין כותלי המערכת 
הרפואית בלבד ומוטב שייעשה בשיתוף עם האקדמיה, במטרה לייצר 

יחד את המסע מהקליניקה לתיאוריה ובחזרה.
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עו"סים כנס

כנס שעסק בגישות חדשות בטיפול הפסיכוסוציאלי בילד החולה 
בסרטן ובמשפחתו התקיים בחודש ינואר 2017 ב"בית אורנית" בפתח 
תקווה. את הכנס, שמשך אנשי טיפול רבים ממגוון מקצועות, ארגנו עו"ס 
ענת קליין, מנהלת הצוות הפסיכוסוציאלי במערך ההמטלוגי־אונקולוגי 

בשניידר, ותמר נתנזון, אחות מפקחת קלינית במערך. 
בכנס הוצגו שיטות התערבות מגוונות, שנועדו לשפר את איכות 

החיים של הילדים חולי הסרטן ושל בני משפחתם. 
את ההרצאה הראשונה, "כלים שלובים: טיפול פליאטיבי בילדים 
חולי סרטן ומשפחתם", נשאו יעל בן־גל, אחות מרכזת טיפול תומך 
בשניידר, וד"ר הלן טולדנו, מנהלת היחידה לנוירו־אונקולוגיה ילדים. 
מרגש היה לשמוע את יעל מצטטת את אמו של עידו, ילד בן 11 שחלה 
בסרטן: "גם בתקופה האחרונה לחייו יכולנו לבחור היכן אנחנו ועידו 
רוצים להיות. קיבלנו ביטחון מהצוות והרגשנו מוגנים יחד בבית. ידענו 

שביחד אתכם עשינו כל מה שניתן..."  
בן־גל וד"ר טולדנו הדגישו כי ה"אני מאמין" של הצוות הפליאטיבי 
הוא מתן טיפול מותאם לילד, בהתייחס למאפייני אישיותו והתפתחותו 
וכן למשפחתו ולסטטוס המשתנה של מחלתו. הטיפול נמצא כל העת 
על רצף מתמשך וכולל הכנה יזומה לשלב הבא. ההנחה היא שהסביבה 
הטבעית של הילד היא מקור כוח להתמודדות, ושחשוב לכבד את 
 Hansson et al., 2013, Kuhlen,( הערכים ואת האמונות של המשפחה

.)Hoell, Balzer, Borkhardt & Janssen, 2015
ההיכרות האישית של הצוות עם המשפחה מייצרת בסיס לבניית רצף 
ועקביות בטיפול - מבית החולים לבית הילד ובמידת הצורך גם בחזרה 
לבית החולים. מתוך גישה זו הוקם בשנת 2015 פרויקט דניאלי, המציע 
טיפול ביתי לילדים החולים במחלת הסרטן בגישת הטיפול הביתי־
מבוסס־בית־חולים )Hospital-based home care(. דניאלי זוננפלד ז"ל, 
שעל שמה נקרא הפרויקט, הייתה בת שירות לאומי שהתנדבה בשניידר 

ונהרגה בתאונת דרכים. 
הפרויקט כולל טיפול אישי של צוות בית החולים - רופא, אחות ועו"ס 
המוכרים למשפחה מהמערך האונקולוגי במרכז שנידר - המשמש "גדר 
ביטחון" בכל שעות היממה. כשהמחלה מתקדמת, הוא מספק מענה 
פליאטיבי סיעודי־תמיכתי יומיומי בבית: פיזיותרפיה, תרופות, בדיקות 

דם, הזנה מיוחדת, טיפול נגד כאב וטיפול תמיכתי של עו"ס. 
מאז תחילת הפרויקט טופלו במסגרתו 74 ילדים: 27 עם לויקמיה/
לימפומה, 33 עם גידולי מוח ו־14 עם גידולים סולידיים אחרים. נערכו 
272 ביקורי בית: 268 ביקורים של אחות, 58 ביקורים של עו"ס וחמישה 

ביקורים של רופא. 13 חולים נפטרו. חולים ומשפחות שטופלו במסגרת 
הפרויקט דיווחו על שיפור באיכות החיים של הילדים ובני משפחותיהם, 
על העצמת תחושת הביטחון ויכולת ניהול הטיפול העצמי ועל  שיפור 
ביכולות ההתמודדות הרגשית. חשוב גם לציין שהצוות דיווח על קשר 
מיוחד שנוצר עם משפחות שבחרו להתמודד בבית עם הטיפול בילד 
הנוטה למות, ועל הסיפוק הרב ששאבו מיכולתם "להצליח לחזק את 

המשפחות ולעזור להן בדרך שבחרו".
עירית שוורץ־אטיאס, מנהלת הסיעוד במחלקה האונקולוגית, סיפרה 
בהרצאתה בנושא "שמחה ועצב בכפיפה אחת - תפקיד הרגשות החיוביים 
בהתמודדותם של ילדים חולי סרטן והוריהם", על מחקר ראשון בסוגו 

ד"ר עפרה ארן - מנהלת השירות הסוציאלי, מרכז שניידר לרפואת ילדים. 
OfraA@clalit.org.il

 ענת קליין - מנהלת הצוות הפסיכוסוציאלי במערך ההמטולוגי־אונקולוגי, 

Anatk@clalit.org.il .מרכז שניידר לרפואת ילדים

סיכמו: עפרה ארן וענת קליין

 גישות חדשות 

בטיפול הפסיכוסוציאלי 
בילד החולה בסרטן 
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שביצעה במסגרת עבודת הדוקטורט שלה בחוג לסיעוד של אוניברסיטת 
תל־אביב, בהנחיית פרופ' תמר קרוליק - מרצה בכירה בחוג לסיעוד, 
ופרופ' תמי רונן - דיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. 
לדברי שוורץ־אטיאס, עיקר הספרות הקיימת בנושא ההתמודדות 
של ילדים חולי סרטן מתמקדת בקשיים הניצבים בפני המשפחות כגון 
התמודדות משפחות עם תופעות לוואי של הטיפול הרפואי, קשיים 
 Germann et al., 2015; Harper, Penne, Peterson,( רגשיים, דיכאון ובדידות
Albrecht & Taub, 2012(. המחקר הנוכחי חושף היבטים מהפסיכולוגיה 
החיובית של אוכלוסייה זו ובוחן את רווחתה הסובייקטיבית. הוא נועד 
לבחון את משאבי הכוח בהתמודדות של ילדים חולי סרטן והוריהם 
ולתאר את השפעתם על הקשר הבין־דורי. הבנה מעמיקה יותר של 
המשאבים המסייעים בהתמודדות תאפשר לבנות תכנית טיפול יעילה, 

שתתמוך במשפחות במסען הקשה. 
גויסו 216 משתתפים )משתתף = הורה + ילד(. הילדים החולים הם כולם 
בשלב של חצי שנה מהאבחנה ועד שנה מסיום הטיפולים האינטנסיביים. 
הנתונים עובדו בתוכנת SPSS וכן בתוכנת AMOS, לבחינת השערות 

המחקר והקשרים הדיאדיים.
הממצאים חשפו כי לצד הקושי שבהתמודדות עם מחלה מאיימת 
חיים, ילדים חולי סרטן והוריהם חווים הרבה יותר רגשות חיוביים 
משליליים: פי שניים יותר! בהתייחס למשאבי הכוח בהתמודדות, נראה 
כי התמיכה החברתית והתקווה משמעותיים ביותר לשמירה על רווחתם 
הסובייקטיבית של ההורים ושל הילדים כאחד. בהיבטים הבין־דוריים, 
נמצא כי ככל שההורה תופס את מחלת ילדו כקלה יותר וככל שהוא 
מאפשר פחות למחלת ילדו להשתלט עליו מבחינה רגשית - כך הילד 
חווה יותר רגשות חיובים משליליים. כמו כן, ככל שהתמיכה החברתית 
של ההורה טובה, כך גם הילד מדווח שהתמיכה שהוא מקבל טובה. 
עוד עולה מהמחקר כי יש קשר בין תקוות ההורה לתמיכה החברתית 
של הילד: ככל שלהורה רמות גבוהות יותר של תקווה, כך הילד מדווח 
כי התמיכה שהוא מקבל טובה. הורה עם תקווה גבוהה, משדר לילדו 

תחושה שהוא איננו לבד במסע הזה. 
המחקר שופך אור על התמודדותם של ילדים חולי סרטן והוריהם 
ומתמקד בנקודות האור שבהתמודדות. הוא מציג את חשיבותם של 
התקווה ושל התמיכה החברתית, כמשתנים המשפיעים ביותר על הרווחה 
הסובייקטיבית. בהתייחס לקשר הבין־דורי, המחקר מוכיח כי הקשר שבין 
הילד החולה להוריו הוא מורכב ומיוחד. לכן חשוב שאנשי הטיפול יכירו 

את המורכבות של מערכות היחסים באוכלוסייה זו. 
יעל בן צבי־מנור ורביב פלג, מטפלים בשיאצו במחלקה האונקולוגית 
בשניידר,  תיארו את העשייה תחת הכותרת: "לגעת בגוף להקשיב 
לנפש - טיפולי שיאצו ודמיון מודרך במחלקה האונקולוגית". הטיפול 
בשיאצו ובדמיון מודרך כולל טכניקות שונות ומורכבות. השילוב 
ביניהן ויצירת "הגשר שיוצר את הקשר" בא לידי ביטוי בכמה היבטים: 
גוף־נפש, בניית אמון ויצירת ביטחון, אופי וצורת המגע - שבא מהלב 

ומכוון אל הלב. 
באמצעות תיאורי מקרה שונים הוצגו ההשפעות המיטיבות של 
הטיפול ומאפייני העבודה עם ילדים בתוך המחלקה האונקולוגית. 
המרצים סקרו את שילוב הרפואה המשלימה - שיאצו ודמיון מודרך 
- בתוך המערך האונקולוגי, הן בטיפול במבוגרים והן בטיפול בילדים, 
וציינו כי הם מקווים להגדיל את מעגלי שיתוף הפעולה עם הצוות 

הרחב במכון, וכמובן - להרחיב את צוות הרפואה המשלימה.
הרצאתן של דינה מזור ואולי עפרוני, שתי עובדות סוציאליות בשניידר, 
דוברות רוסית, הייתה מרגשת במיוחד. תחת הכותרת: "'ציירי לי מפה' 
- סוגיות בטיפול פסיכוסוציאלי לעולים לצורכי מרפא", הן תיארו את 
אוכלוסיית העולים לצורכי רפואה, המגיעה היישר משדה התעופה 
למיון בשניידר ומעמידה את הצוותים המטפלים בפני דילמות רבות. 

זוהי אוכלוסייה שאינה מכירה את השפה העברית, את התרבות 
המקומית ואת הסביבה הפיזית והארגונית בארץ. היא נעדרת מערכות 
תמיכה ומלאת געגועים לארץ המוצא. בד בבד, עליה להתמודד עם 
אבחון של מחלה אקוטית/כרונית קשה, לאחר היכרות עם מערכת 

הבריאות הסובייטית וללא היכרות והבנה של הקודים החברתיים של 
 Baider, Kaufman, Ever-Hadani & Kaplan(  מערכת הבריאות בארץ
De-Nour, 1996; Lerner,  Kertes & Zilber, 2005(. כפי שאמר אב לילדה 
בת שבע: "באוקראינה ביצעו את בדיקות מח העצם ללא הרדמה. אין 
שם הבדל בטיפול בין מבוגרים לילדים", וסיפרו הורים לילדה בת עשר: 
"כדי שיקבלו את הבת שלי למכון האונקולוגי שם, היינו צריכים לתת 
סכום כסף למנהלת המחלקה. וכך בכל פעם שהיה צריך לקבל טיפול 

רופא או אחות."
לאוכלוסייה זו צרכים מיוחדים והיא זקוקה לסיוע ולתיווך רחב 
 :Case Managerמול גורמים בתוך בית החולים, כולל ליווי צמוד ו־
החל ברישום אצל המזכירה, הסבר לגבי טופס 17, ליווי בחדר האחות 
ובמפגש עם הרופאים ומתן הסברים על פעולות נרחבות במערך הרפואי 
)היכן עושים CT? היכן הסופרמרקט הקרוב?(, וכלה בתהליך הקליטה 
בארץ, אל מול משרדי הממשלה השונים והרשויות המוניציפליות. אך 
בעיקר הם זקוקים לתמיכה רגשית לאורך תקופה משברית כפולה 

זו, של מחלה והגירה. 
הגעתן של המשפחות הללו לישראל מעוררת לא פעם רגשות מעורבים 
אצל הצוות המטפל - הן הפסיכוסוציאלי והן הרפואי והסיעודי: ספקות 
לגבי מידת יהדותם, כעס עקב תחושת ניצול של המערכת - "הם בכלל 
יישארו בארץ או יעזבו ישר אחרי הטיפולים?" תחושות אלה מצריכות 
דרכי התמודדות אפקטיביות כגון ונטילציה לצוות, מודעות למורכבות 
המצב, היכרות אישית עם המשפחה, אמפתיה והתבוננות אישית - "מה 
הייתי אני עושה במקומם?" המענים הרגשיים והאינסטרומנטליים 
ניתנים בעיקר על ידי עובדות סוציאליות דוברות רוסית. הן הגשר בין 

מציע  ר עופר פלד"בהנהלת ד CBT-ס ל"ביה
קוגניטיבית -תוכנית בפסיכותרפיה התנהגותית

               נוער וילדים, למטפלים במבוגרים
                         לימודי בוקר או –קמפוס רעננה 

 לימודי צהריים –( ח פרדסיה"בי)קמפוס לב השרון 

 

שנתית -דו תוכנית(. שעות אקדמיות 6)יום בשבוע הלימודים מתקיימים 
ובהליכי הכרה לגמול , EABCTהאיגוד האירופי , ה"י איט"מוכרת עה

 .השתלמות

 :ס מספר יתרונות יחודיים"לביה
  לטיפול במגוון הפרעות בהתאם לציר לימודיים יישומיים

המבוססים על פרוטוקולים מבוססי , ההתפתחותי מילדות לבגרות
-בהתבוננות על הפרט ושילוב ראייה משפחתיתגישה קלינית   ראיות

מערכתית המאפשרת גמישות בהתאמת ההתערבויות למטופל 
ר עופר פלד מלמד לאורך התוכנית בשילוב מיטב המרצים "ד  .ולמעגלי התמיכה הסובבים אותו

על מנת ליצור חווית למידה , בארץ CBT-והקלינאים בתחום ה
ותרגולים ביום הלמידה ליישום מיידי מכיתת  שילוב של הדגמות  . רציפה ואינטגרטיבית

ח לב השרון "למעוניינים אפשרות לפרקטיקום קליני בביה  .הלימוד לחדר הטיפולים
. שרון ובמרכז הארץובמסגרות טיפול נוספות ב( פרדסיה)

הפרקטיקום מאפשר עבודה קלינית עם מטופלים בליווי הדרכת 
CBT. 

  4.5מתוך  5.4ות רצון רמת שביע)קבוצת לימוד איכותית וקטנה 
 (./271בסקר 

                                542-2599642, עירית :לפרטים והרשמה 
 www.cbt-school.comס "או באתר ביה
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עו"סים כנס

הצרכים, הרגשות והמחשבות של המשפחה לבין המציאות החדשה; 
בין המשפחה לבין הצוות; בין העולם הקודם לזה החדש עם התרבות 

השונה, עם הילד החולה, ובעיקר עם התקווה.
כשיפעת עזר כהן ומיכל דיין שרעבי, עובדות סוציאליות באונקולוגיה 
שניידר, תיארו את קבוצת הסבים והסבתות השכולים, הקהל היה נפעם. 
לסבים ולסבתות יש תפקיד חשוב בחיי נכדיהם, במיוחד במצבי משבר 

ומצוקה )אייל, 1997; רובין, 1993( כגון 
מחלה של הנכד. הם מעניקים תמיכה 
רגשית וסיוע קונקרטי להורים ולנכד. 
מקומם במרחב המשפחתי והמשמעויות 
גודלו  של תפקידיהם מסבירים את 
ועוצמתו של אבדן נכד, המותיר אותם 
כהורים להורה שכול, חסרי אונים אל מול 
חוסר היכולת להגן על ילדם הבוגר מפני 
כאב נורא כאבדנו של ילד. חוויית האבדן 
היא כפולה: אבדן הנכד וגם אבדן של 
הבן/בת כדמות תומכת בשלב שמחירי 
הזקנה בו הולכים ומתרבים. בתרבות 
המערבית, המקדשת כל מה שצעיר, 
וכאבם נדחקים  ומהיר, אבלם  בריא 
למקום בלתי נראה בתודעה המשפחתית 
והחברתית ומותירים אותם בתחושת 
 Findler, ;2007 ,בידוד קשה )שגב־רוזנברג
 Dayan-Sharabi & Yaniv, 2014; Nehari,

.)Grebler & Toren, 2008
מתוך הבנת המורכבות של חוויית 
האבדן של הסבים, הוקמו שתי קבוצות 
טיפוליות שיצרו מרחב טיפולי ייעודי 
עלו כמה  בקבוצות  זו.  לאוכלוסייה 
תמות, שהמרכזיות שבהן היו רגשות 
אשם על עצם הישרדותם וקושי רב 
להמשיך בתפקידם כסבים אל מול 
 - בדידות חברתית  הנכדים החיים; 
כאשר הסביבה, תומכת ככל שתהיה, 
מתקשה להקשיב לדברים ששכולים 
מרגישים צורך להשמיע ולספק להם 
תמיכה, המצריכה אנרגיה רבה; יחסים 
בין־דוריים - הקשורים לקונפליקטים 
להורה,  הסב  בין  פתורים  בלתי 
לציפיות שמומשו או שלא מומשו, 

לדרכי התמודדות שונות ולניסיון קודם בהתמודדות עם משברים; 
גילם המתקדם של הסבים ומחירי הזקנה )כאן, ההתמקדות העיקרית 
הייתה באבדן הזיכרון(. בקבוצה ניתן מקום לקולות השונים, לגוונים 
ולאופני ההתמודדות של כל אחד ואחד מן המשתתפים, מתוך תחושה 

של שותפות גורל והכרה בכך ש"זר לא יבין זאת".
ההרצאה בנושא "אמנות במרחב הפוטנציאלי" פתחה צוהר לסטודיו 
הפתוח באמנות, כהתערבות טיפולית במחלקה להמטולוגיה־אונקולוגיה 
ילדים. ההרצאה, שנשאה דפנה לביא־הקר, נכתבה והוכנה בשיתוף עם 
נטי רנצנברג ואריאלה מאור, מטפלות באמנות מהמחלקה להמטולוגיה־

אונקולוגיה ילדים רמב"ם.
מתקיים  רמב"ם  הרפואי  במרכז  ההמטולוגי־אונקולוגי  במערך 
בחודשיים וחצי האחרונים סטודיו פתוח לאמנות, שנותן מענה הן 
לילדים המאושפזים אשפוז לילה במחלקה והן לילדים המגיעים לטיפול 
יום. הילדים סובלים ממחלות סרטן שונות ונמצאים בשלבים שונים של 
הטיפול הרפואי. בכל מפגש משתתפים בממוצע חמישה־שישה ילדים, 

גילאי 16-3, ושתי תרפיסטיות בהבעה וביצירה. 
מודל הסטודיו הפתוח מבוסס על גישה הרואה בתהליך היצירה 

ובתוצריו את מהות התהליך הטיפולי - "אמנות כתרפיה". ייחודו בכך 
שתדירות המפגשים ומשך המפגש משתנים לפי בחירת המטופל, והוא 
יכול לבחור אם להשתתף באופן מזדמן או בצורה קבועה. המשתתפים 

יכולים לעבוד עצמאית או ליצור קשרים עם משתתפים אחרים. 
מודל הסטודיו הפתוח מאפשר לעבוד בתוך מסגרת מוגנת ובטוחה 
ובאווירה יצירתית ומזמינה, ועשוי לאפשר - בעיקר למטופלים השוהים 
תקופה ממושכת בין כותלי בית החולים - תחושה של חופש ושחרור, 
של  תחושות  לחוות  הזדמנות  לצד 

שליטה ובחירה.
בבית  במוזיקה  פרנק, מטפל  גבי 
החולים ספרא לילדים שבמרכז הרפואי 
במוזיקה  "טיפול  על  הרצה  שיבא, 
כאמצעי להפחתת חרדה בקרב ילדים 
מאושפזים החולים בסרטן". גבי ציין 
את האפקט המרגיע שיש לשימוש 
בכלים מוזיקליים ולצלילים על ילדים 
חולי סרטן. עיקר ההשפעה המיטיבה 
היא על הפחתת חרדה, שמועצמת 
בעקבות הטיפולים, ותחושת האיום 

על החיים.  
המרצה האחרון היה פרופ' יורם יובל, 
חוקר מוח וראש המכון לחקר רגשות 
באוניברסיטת חיפה. הרצאתו בנושא: 
"אושר ומשמעות - גם בזמן משבר 
חולי?" עסקה בהתנהגויות אנושיות 
במצבי משבר והציפה מחשבות ורגשות 

רבים. 
לחשוב  מקובל  היה  מזמן  לא  עד 
היונקים,  כמו לשאר  שלבני האדם, 
יש שלוש תגובות אינסטינקטיביות, 
 Fight, Flight מולדות, למצבי סכנה: 
or Freeze )לתקוף, לברוח או לקפוא(. 
לפני יותר ממאה שנים החלו נוירו־
ביולוגים ופסיכולוגים לחקור מערכת 
זו, שהפעלתה גורמת לבני אדם ולבעלי 
חיים לתקוף את מי שמאיים עליהם, 
לברוח ממנו או לקפוא במקומם. היום 
אזורים  ידוע שהיא מופעלת מתוך 
מוחיים קדומים, שהם חלק ממערכות 
האמיגדלה  גרעיני   - במוח  הרגש 

שבאונות הצדעיות. 
בשני העשורים האחרונים הלך והתברר בהדרגה שלבני האדם, ולכל 
שאר היונקים, יש תגובה אינסטינקטיבית נוספת למצבי סכנה, הידועה 
היום כ־F הרביעי: Fraternize )להתיידד(. כאשר הם נתונים במצבי סכנה, 
בני אדם ויונקים אחרים לא תמיד תוקפים, בורחים או קופאים. לעתים 
הם עושים משהו אחר לגמרי - נחלצים לעזרת בני המין שלהם, שמצבם 

קשה אפילו משלהם. 
למה זה טוב? מדוע להפעיל מערכת "טיפול" במקום מערכת 
"הילחם או ברח"? הסיבה היא ההשפעות של המערכות האלה על 
הגוף שלנו. כאשר מערכת "הילחם או ברח" מופעלת, התוצאה היא 
תגובת הדחק )Stress( של כל היונקים. הורמוני דחק, בייחוד אדרנלין 
וקורטיזול, מופרשים לתוך זרם הדם, והתוצאות אינן מאחרות לבוא: 
קצב הלב ולחץ הדם עולים, רמות הגלוקוז והשומנים בדם עולות 
והמערכת החיסונית עוברת דיכוי. לעומת זאת, כאשר אנו מפעילים 
את מערכת "טיפול", מופרשים במוח ההורמון אוקסיטוצין והורמונים 
אנדורפיניים והתוצאות הפוכות: ירידה בלחץ הדם ובקצב הלב, ירידה 
ברמות הגלוקוז והשומנים בדם וחיזוק המערכת החיסונית. אפקט 
זה נחשף במחקרים רבים, שמצאו כי אנשים הנוהגים לסייע לאחרים 
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 ה"אני מאמין" 

 של הצוות הפליאטיבי הוא 

 מתן טיפול מותאם לילד, 

בהתייחס למאפייני אישיותו 
 והתפתחותו וכן למשפחתו 

ולסטטוס המשתנה של מחלתו... 
 ההיכרות האישית של הצוות 

 עם המשפחה מייצרת בסיס 

 לבניית רצף ועקביות בטיפול - 

 מבית החולים לבית הילד 

ובמידת הצורך גם בחזרה 
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חיים בממוצע יותר שנים מחבריהם שאינם עושים זאת. בסופו של 
יום, ובניגוד למה שלימדו אותנו - טוב ומועיל להיות איש צוות מטפל 
או הורה. פראייר? פראיירים לפחות לא מתים, ועכשיו זה גם מדעי.

לסיכום 
מנעד ההרצאות היה בבואה של שיתוף הפעולה המופלא בין אנשי 
צוות שונים העוסקים במלאכת הטיפול בילד החולה בסרטן ובמשפחתו: 
רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים ומטפלים בשיאצו, באמנות ובמוזיקה. 
ביחד שפכו המרצים אור על גישות חדשות של התמודדות עם הכאב 
החד של הגוף ושל הנפש, עם החיים אל מול המוות ועם חיפוש משמעות 

ואושר בתוך משבר החולי. 
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עמדה

השעה 16:30. אני עומדת לסיים את יום עבודתי וכמו תמיד מתעכבת 
במחלקה עוד קצת ועוד קצת. טלפון מהקבלה - יש קשישה שרוצה לדבר 
אתי והיא בוכה ונסערת. זוהי רבקה )שם בדוי(, זקנה תשושה המתגוררת 
עם בעלה הנכה ועם שני בנים הסובלים ממחלות פיזיות ונפשיות. מזה 
ימים מספר מסרב אחד הבנים לטיפול התרופתי שלו והוא במצב של 
סטרס קשה. הבעל והבנים רבים וצועקים. כוחותיה כלים והיא אינה 
מסוגלת עוד להכיל את הסיטואציה הקשה - היא והם תחת קורת גג אחת. 

רבקה מבקשת לנוס על 
נפשה ואין לה לאן. היא 
בו  להיות  מקום  רוצה 
בימים הקרובים. אין לה 

למי לפנות.
22:00. קריאת  השעה 
חירום לעו"ס הכוננית. 
גבר זקן הכה את אשתו 
תשושת הנפש. שכנים 
המשטרה  את  הזעיקו 
למעצר.  נלקח  והגבר 
צריכה  המוכה  האישה 
לסיים את הלילה ואינה 
לבדה  להישאר  יכולה 
בבית. אי אפשר לפנות 
לילדיהם של בני הזוג - 
הם אינם מסוגלים לטפל 
באמם. מצבה הקוגניטיבי 
של הקשישה טרם אובחן 

רשמית. 
זוג  של  מריבה  ערב. 
מוכר  שאינו  קשישים, 
ברווחה, סביב עניין כספי. 
האישה מזמינה משטרה. 
הקשיש מורחק מהבית 
)המשטרה מקפידה היום 
מאוד על הרחקת גברים 
החשודים באגרסיביות 
כלפי נשים(, אבל מפאת 
אינה  המשטרה   - גילו 
רוצה להשאירו במעצר. 
לקשיש אין ילדים )אלו 
ורק  שניים,  נישואים 

לאישה יש צאצאים(. המשטרה פונה לעו"ס כונן - מה לעשות עם הקשיש? 
אלו הם "מקרים מובחרים" אמתיים, מאותם מקרים המעסיקים עובדים 
סוציאליים אשר מטפלים באוכלוסיית הזקנים במחלקות הרווחה בכל 

רחבי הארץ. 
באופן תדיר מגיעים לפתחנו מקרים של קשישים הזקוקים למקלט 
ממין זה או אחר. לעתים מדובר בסיום לילה מסויט, לעתים לכמה 
שעות ביום ולעתים לימים ספורים. אין מענה מידי קיים לצורכיהם 
של קשישים אלו במצבי חירום. קשישות תשושות, או אף תשושות 
נפש, אין מפנים למקלט לנשים מוכות. בדרך כלל, הפתרון למקרים 
כאלה הוא אשפוז סוציאלי בבית החולים, אך גם זה אינו פתרון פשוט 
כאשר אין עילה רפואית מספקת. ברור שבעיצומו של לילה,  או בסוף 
יום עבודה, יכולת העו"ס לאתר גורמי סיוע ולקבל את שיתוף הפעולה 

שלהם היא קטנה ביותר עד בלתי אפשרית. 
"חלומו הרטוב" של כל עו"ס המטפל באזרח הוותיק הוא קיומו של 
גוף/מקום אחד, שייתן מענה לכל צורכי אוכלוסייה זו. היום, קשיש 

הזקוק למטפלת פונה למוסד לביטוח לאומי; אם הוא זקוק לשכונה 
תומכת - יפנה למחלקת הרווחה;  לציוד רפואי משלים - למשרד 
הבריאות. לעובד זר - לחברות סיעוד, לתאגיד ולמשרד ההגירה; למוצרי 
ספיגה - ללשכת הרווחה; לחברה - לרכזת מועדונים עירונית; לסידור 
בבית אבות - תלוי ועומד בין משרדי הממשלה וקופות החולים, עד 
שתתברר "הגדרתו". וכל זאת עוד לפני שאנו מזכירים את כל עמותות 

הסיוע שייעודן תמיכה באוכלוסיית הזקנים.
מציאות זו משתקפת 
גם בבואנו לחפש פתרון 
חירום לאותה אוכלוסייה 
שעות  לאחר  נזקקת 
כמובא  שלנו,  העבודה 
 . ה ל ע מ ת  ו א מ ג ו ד ב
מציאות של "קלט חירום" 
עניין  היא  לקשישים 
ולעתים  ביותר,  מורכב 
לא ברור מי אמור לתת 

את המענה.
ואולי אפשר למצוא את 
שהוא  במקום  הפתרון 

כבר קיים?
אחרון   .14:00 השעה 
לביתו  שב  הקשישים 
גדוש  יום  עוד  לאחר 
ת  חברתי ת  ו ל בפעי
ותעסוקתית במרכז היום 
לקשיש. הוא סוגר אחריו 
את דלת הבית, מקפיד 
בנו  הוראות  את  לבצע 
המפתח  את  ומוציא 
ממנעול הדלת; עוד אחד 
מאמצעי הביטחון שהוא 
מקפיד עליהם מזה כמה 
שנים. טוב עשה ששמע 
לעצתה של עו"ס מחלקת 
לו  שהמליצה  הרווחה 
לבקר במרכז היום. הוא 
מקבל שם טיפול מקיף: 
ארוחות חמות ומזינות, 
אחות,  של  השגחה 
התעמלות מותאמת יכולת, חוגים. יש חדרי מנוחה לרוצים לשכב לנוח 
ושלשום אפילו שאלו אותו אם ירצה להתרחץ במרכז. כמה טוב שקיימת 
המסגרת הזאת! הוא פוגש כל כך הרבה חברים מהעיר ונעים לשבת 
יחד להעביר את הזמן. עכשיו יפנה למנוחת הצהריים שלו ובערב יצפה 

בטלוויזיה, עד שתגיע שעת השינה.
מרכזי היום מסיימים את פעילותם עם הקשישים בסביבות השעה 
13:00. או אז עומד המקום שומם ומיותם עד לבוקר המחרת - מבנה 

גדול, מפואר ומאובזר בכל הנדרש לטיפול באוכלוסיית הקשישים. 
מאחר שהם מספקים שירותים לאוכלוסייה מיוחדת בעיר, מרכזים אלה 
זוכים להטבות בתשלומים עירוניים, ואף על פי כן - הם משמשים את 

התושבים רק למשך חצאי ימים.
מרכזי יום יכולים להיות פתרון הולם למצבי חירום עבור הזקנים. יש 
מבנה מאובזר, שמתאים לקליטתם של זקנים הזקוקים לקלט חירום. 
אפשר ורצוי להפעילם גם במתכונת ערב, למתן מענה למקרים בלתי 
צפויים אלה. גיבוש "תכנית הפעלה" של מרכז ערב אזורי תורן יהיה 

בגדר פתרון מצוין למצבי חירום לאוכלוסיית הקשישים.
אל תשליכני לעת זקנה. צעד קטן למנהל, צעד גדול לקשישים 

ולמטפליהם!

יהודית אלוש

יהודית אלוש - עו"ס אזורית ועו"ס לחוקי הגנה על קשישים, המדור לטיפול 
juditha@ramla.muni.il .באזרח הוותיק, מחלקת הרווחה, עיריית רמלה

 "מרכז ערב" תורן: 

 מענה לצורך בקלט חירום 

לקשישים
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אתחיל בשורה התחתונה: זהו ספר שכל עובדת סוציאלית חייבת לקרוא. הוא נוגע 
באותו מתח מובנה הטמון במקצוע שלנו - הדרישה לאי־שיפוטיות כלפי הלקוחות שלנו, 
אל מול המפגש המתמיד עם אנשים ומצבים המאתגרים את נטייתנו האנושית לשפוט. 
אצטט שורות שבעיניי מתארות היטב את הספר ומדגימות את המתח הזה, כפי שהן 
מופיעות בגב הספר: "זהו סיפור ילדותה הלא ייאמן של הסופרת ג'אנט וולס, בת לצמד 
 הורים משכילים ומופרעים, שהתעקשו לחיות ולגדל את ארבעת ילדיהם מחוץ לתלם. 

השקפת עולמם החתרנית ועקשנותם היו לקללה ולברכה של הילדים." כבר משורות אלו 
עולות שאלות לגבי אותם הורים "בעלי השקפת עולם חתרנית", שאני הייתי מתארת 
כ"חריגים": במה באה החריגות לידי ביטוי? איזו תפיסה חברתית של חריגות, ואולי 

"מופרעות", הספר חושף?  
בספר מתוארים אירועי החיים מזווית הראייה של דמות אחת - הסופרת, אחת מארבעת 
ילדי המשפחה. הוא מתרכז בהתפתחותה האישית אל מול החינוך ותפיסות העולם יוצאי 
הדופן של הוריה: האתגרים שעמדו בפניה, האופן שבחרה לראות ולהתמודד אתם כילדה 

וכיצד השתנו כל אלה בבגרותה. 
היכולת להתבונן במתרחש יחד עם הכותבת ולראות איך הבנת היעדר האחריות של 
הוריה מקבלת אישור פנימי שלה - מציעה לקורא תהליך מרגש. וולס חוקרת, בינה לבין 
עצמה, את הלגיטימציה וההיגיון שבהתרחשויות ואת יכולתה לעמוד באתגרים שהן 
מציבות. תפיסת החוויה הייחודית והמסעירה של חיי ההרפתקה משתנה ומתעצבת, ובסופו 
של דבר מאפשרת לה לחוש בנוח עם הערכים של הוריה ובד בבד לקרוא עליהם תיגר. 
כל כך הרבה פעמים נאלצתי להרים את עיניי מהשורות הכתובות ולהרגיע את נשימתי 
ונשמתי. לכל אורך הקריאה, דמיינתי את עצמי פוגשת את ההורים הללו ומנהלת אתם 
שיחות על ההורות שלהם ועל הילדים שלהם. ברגעים רבים אותגרתי על ידיהם, ובאחרים 

קיוויתי שאני מאתגרת אותם - בשאלותיי ובדברים שאני משקפת. 
דמיינתי אותם מגיעים אליי למרכז הקשר ומתווכחים אתי אם הם נדרשים לראות את 
ילדיהם במרכז הקשר בשל חומרת ההזנחה שלהם את ילדיהם ורמות הסיכון הגבוהות 
שהם מעמידים אותם בהן, או אולי משום שהמערכת כולה )ואני בתוכה( היא גורם חריג 
ומופרע? אולי בעצם נכנענו אנחנו, כולנו, והתקבענו בתוך מערכת ערכית צרה, כשהמושג 

"נורמטיבי" מדריך אותנו?
דרשתי מעצמי להתבונן פנימה ולבחון את סיפור החיים המגולל בספר מזווית הראייה 
של כל הדמויות. הייתי הילדה בת השלוש והנערה בת השלוש־עשרה, הייתי האח והאם 
והאב. ניסיתי להבין עם מי אני מזדהה ומה גורם לי להזדהות, ובעיקר - האם אני באמת 

יכולה להבין? 
כנשות מקצוע, אנחנו נתקלות במושגים "טובת הילד" ו"מסוגלות הורית" כמעט מדי 
יום, ומבטאות אותם מתוך שכנוע פנימי שאנו מבינות היטב את משמעותם. אבל מיהו 

המגדיר אותם? מתי הוגדרו כך או אחרת? ועל פי מה הם נמדדים? 
אני משוכנעת שעלינו להטיל ספק בהנחה שאנו מחזיקות ביכולת האולטימטיבית לדעת 
מהו הדבר הנכון עבור ילד זה או אחר או עבור משפחה זו או אחרת. ייתכן שההורות 
יוצאת הדופן היא שאפשרה לסופרת לבחון בבגרותה את ההחלטות שקיבלו הוריה ולפרוס 
את סיפור חייה באופן כל כך כן, חושף ומטלטל, וייתכן גם שהיא יכולה לעשות זאת רק 
משום שבדרך נס שרדה את ההתרחשויות. ייתכן שילדים אחרים, שנולדו להורים עם 
תפיסות עולם דומות, פשוט אינם כאן היום כדי להראות לנו שלא שמרנו עליהם. הטלת 
הספק והיכולת לבחון בראייה ייחודית ומדייקת כל משפחה או ילד שאנו מטפלים בהם, 

מבלי להכליל ולקטלג, הן בעלות חשיבות עליונה. 
"טירת הזכוכית" הוא הזדמנות עבורנו לדיון אנושי, חברתי ומקצועי על הדרך ה"נכונה" 
לגדל ילד. האם יש יותר מדרך אחת כזאת? מה מאפשרת לילדים כל אחת מהדרכים? 
מהם המחירים שהם משלמים בכל אחת מהן? האם עלינו להתאים את עצמנו לתרבות 
ולנורמות החברתיות המקובלות בתקופה שאנו חיים בה, או לבחון מדי פעם את הנורמות 

ואת הצורך לשנות או להגמיש אותן? 
יש בספר מקומות שהם בבחינת שחור או לבן, קווים שבעיניי אין לחצות, אבל יש בו 
הרבה יותר אזורים אפורים - שהתשובה שלי בנוגע אליהם אינה חד־משמעית. גם לא 

ביני לבין עצמי.
הנה ההמלצה שלי: קראו את הספר בראש פתוח, עם הרבה אוויר ועם ניסיון להבין. 

אשמח לקיים דיון לגביו עם כל אחד ואחת מכם שיחפצו בכך.  

 טירת 

הזכוכית   
מאת ג׳אנט וולס 

 הוצאת מודן, 2006, 

320 עמודים

סקרה: מיה חסקלעל המדף

מיה חסקל - עו"ס, מטפלת במרכז 
למניעת אלימות ומנהלת מרכז 
 הקשר באגף הרווחה הרצליה, 

צירה באיגוד העובדים הסוציאליים 
ופעילה בתנועת עתידנו. 

maiahascal@gmail.com
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התוכנית הישראלית
לטיפול התנהגותי קוגניטיבי

התוכנית הישראלית
לטיפול התנהגותי קוגניטיבי

קורסים מתקדמים שיפתחו בשנת הלימודים הבאה:

לקבלת חומר מפורט על התוכנית יש להתקשר ליעקב סיני - מרכז התוכנית
מצולות ים 21 גבעתיים 53488, טל' 03-7314415, 03-5713902, 052-2224959

e-mail: sini5@netvision.net.il
לקבלת אינפורמציה מפורטת על התוכנית יש להיכנס לאתר התוכנית:

www.cbtyakovsinai.com

תוכנית הכשרה
בפסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית

תל-השומר, חיפה, באר-שבע - מחזור ט"ז
בפסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיביתבפסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית

התוכנית תיפתח באוקטובר התוכנית תיפתח באוקטובר 2017

התוכנית מוכרת לגמול השתלמות
בתל-השומר תפתחנה תוכניות בוקר ותוכניות ערבבתל-השומר תפתחנה תוכניות בוקר ותוכניות ערב

וכן שלוש מגמות ילדים ונוער, מגמת מבוגרים עם דגש על 
בתל-השומר תפתחנה תוכניות בוקר ותוכניות ערבבתל-השומר תפתחנה תוכניות בוקר ותוכניות ערב

פוסט טראומה ומגמה לטיפול הורי זוגי ומשפחתי
וכן שלוש מגמות ילדים ונוער, מגמת מבוגרים עם דגש על וכן שלוש מגמות ילדים ונוער, מגמת מבוגרים עם דגש על 

(בניהולה האקדמי של ד"ר נעמי אפל)
מיקום ומשך התוכנית

ייעשה ניסיון לפתוח קורסים מתקדמים גם בבאר-שבע



הסדר פנסיה ייחודי במנורה מבטחים 
לחברי אגוד העובדים הסוציאלים

האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים 
ובנתונים המיוחדים של כל אדם. הטבות לבני משפחה ינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל 

בע"מ. סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד ;הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם האיגודים המקצועיים והיא כפופה לתנאיו.

עומדת לשרותכם בכל עת:

טובה צרפתי

נשמח להציג את היתרונות הגלומים בהסכם הפנסיה בין האגוד לבין מנורה מבטחים, קרן הפנסיה הגדולה 
בישראל "מבטחים החדשה". תכנית הפנסיה המקיפה של מבטחים החדשה מעניקה לך ולבני משפחתך 

פנסיה בגיל פרישה וכן הגנה ביטוחית ופנסיונית במגוון רחב של מסלולים ופתרונות ייחודים.

שיעור דמי הניהול מהפקדה 
החודשית

שיעור דמי ניהול מהיתרה הצבורה 
בפועל )במונחים שנתיים(

0.5%דמי ניהול מקסימאלים על פי חוק

הטבה מיוחדת לחברי האגוד ובני 
משפחתם

0.9%0.19%

בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה":

הטבות לבני משפחה:
בני משפחה מדרגה ראשונה של עובד מיוצג רשאים לבקש את החלת ההטבות האמורות גם עליהם, אם לא 

חל עליהם הסדר אחר במנורה מבטחים.

קרן פנסיה של מנורה מבטחים, 
כי חייבים ללכת על משהו גדול, 

חזק ויציב

"

התוכנית השלמה להכשרת 
מדריכים בטיפול משפחתי

וזוגי – קיץ 2017
על-פי הקריטריונים של האגודה לטיפול 

משפחתי וזוגי

התוכנית המתקדמת 
ל״פסיכותרפיה ממוקדת שינוי™״
לקראת הסמכה באגודה לפסיכותרפיה ממוקדת

משך התוכנית: שנתיים ושנת הדרכה לבחירה

בית ספר לפסיכותרפיה - ההרשמה בעיצומה
תוכניות לימוד, קורסים וסדנאות

הלימודים מתקיימים בקיבוץ גליל-ים, הרצליה
פרטים בטלפון: 09-9551973

קורס שנתי להכשרה בהתערבות 
ייעוצית/טיפולית ממוקדת וקצרת 

מועד במשפחה ובזוג
לקראת הסמכה באגודה לייעוץ טיפולי – 

פסיכותרפיה הוליסטית
משך התכנית: שנה

התכנית להסמכה 
לפסיכותרפיה משפחתית 

וזוגית אינטגרטיבית וממוקדת
לקראת הסמכה באגודה לטיפול משפחתי וזוגי

משך התכנית: שנתיים/שלוש שנים

טיפול בבני זוג ובמשפחות 
בתהליך גירושין – קיץ 2017

 6 מפגשים בימי ראשון בחודשים יוני-יולי,
בין השעות 17:00-21:00

סדנא:
עקרונות ה"פסיכותרפיה 

ממוקדת שינוי™" - קיץ 2017
שלושה מפגשים אינטנסיביים 19-21/7



הסדר פנסיה ייחודי במנורה מבטחים 
לחברי אגוד העובדים הסוציאלים

האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים 
ובנתונים המיוחדים של כל אדם. הטבות לבני משפחה ינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל 

בע"מ. סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד ;הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם האיגודים המקצועיים והיא כפופה לתנאיו.

עומדת לשרותכם בכל עת:

ttova@menoramivt.co.il | 054-6669298 טובה צרפתי

נשמח להציג את היתרונות הגלומים בהסכם הפנסיה בין האגוד לבין מנורה מבטחים, קרן הפנסיה הגדולה 
בישראל "מבטחים החדשה". תכנית הפנסיה המקיפה של מבטחים החדשה מעניקה לך ולבני משפחתך 

פנסיה בגיל פרישה וכן הגנה ביטוחית ופנסיונית במגוון רחב של מסלולים ופתרונות ייחודים.

שיעור דמי הניהול מהפקדה 
החודשית

שיעור דמי ניהול מהיתרה הצבורה 
בפועל )במונחים שנתיים(

6%0.5%דמי ניהול מקסימאלים על פי חוק

הטבה מיוחדת לחברי האגוד ובני 
משפחתם

0.9%0.19%

בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה":

הטבות לבני משפחה:
בני משפחה מדרגה ראשונה של עובד מיוצג רשאים לבקש את החלת ההטבות האמורות גם עליהם, אם לא 

חל עליהם הסדר אחר במנורה מבטחים.

קרן פנסיה של מנורה מבטחים, 
כי חייבים ללכת על משהו גדול, 

חזק ויציב

"

"
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טיפול, סיוע ופסיכותרפיה
  פסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי | פסיכותרפיה בילדים ונוער | טיפול באמצעות 

 בישול | טיפול דיאדי | קורסי השלמות באמנויות | קורסים קצרים בפסיכולוגיה

טיפול בעזרת בעלי חיים | טיפול בעזרת שטח | רכיבה טיפולית | ליצנות רפואית

הכשרה לתפקידים במערכות חינוכיות
הערכת פרויקטים בארגוני חינוך וחברה | הנחיית תהליכים באמצעות בישול במסגרות 

חינוכיות | ניתוח יישומי של התנהגות | מעגלי אמנות הדרכה ויצירה | טיוטורים בהוראת 
אנגלית | ניהול והדרכה במערכת הגיל הרך 

הנחיית קבוצות ואימון
 הנחיית קבוצות הורים | הנחיית קבוצות הורים – עולים | הנחיית קבוצות באוריינטציה 

דינאמית | הנחיית קבוצות בעזרת תקשורת מקדמת ועשייה קולנועית | מתאם שירות – 
התמחות בעבודה עם מתבגרים ובוגרים על הרצף האוטיסטי | מנחים להורות ב"הוראה 

מתקנת" | אימון משולב + אימון לפתיחת עסק קטן

לפרטים והרשמה 8085*

קריאה להתפתחות
בכל שלב בחיים, בכל גיל ובכל מצב יש מקום להתפתחות.

המסע להרחבת הידע, להעמקת הרגש וגיבוש הזהות הטיפולית נמשך לאורך כל החיים.
כל מטפלת ומטפל יכולים וצריכים לרכוש תחומי מומחיות נוספים ולהרחיב את 

הכלים הטיפוליים.
העולם שמסביבנו משתנה כל העת, וכך גם אנחנו.
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טיפול, סיוע ופסיכותרפיה
  פסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי | פסיכותרפיה בילדים ונוער | טיפול באמצעות 

בישול | טיפול דיאדי | קורסי השלמות באמנויות | קורסים קצרים בפסיכולוגיה
טיפול בעזרת בעלי חיים | טיפול בעזרת שטח | רכיבה טיפולית | ליצנות רפואית

הכשרה לתפקידים במערכות חינוכיות
הערכת פרויקטים בארגוני חינוך וחברה | הנחיית תהליכים באמצעות בישול במסגרות 

חינוכיות | ניתוח יישומי של התנהגות | מעגלי אמנות הדרכה ויצירה | טיוטורים בהוראת 
אנגלית | ניהול והדרכה במערכת הגיל הרך 

הנחיית קבוצות ואימון
הנחיית קבוצות הורים | הנחיית קבוצות הורים – עולים | הנחיית קבוצות באוריינטציה 

דינאמית | הנחיית קבוצות בעזרת תקשורת מקדמת ועשייה קולנועית | מתאם שירות – 
התמחות בעבודה עם מתבגרים ובוגרים על הרצף האוטיסטי | מנחים להורות ב"הוראה 

מתקנת" | אימון משולב + אימון לפתיחת עסק קטן

לפרטים והרשמה 

קריאה להתפתחות
בכל שלב בחיים, בכל גיל ובכל מצב יש מקום להתפתחות.

המסע להרחבת הידע, להעמקת הרגש וגיבוש הזהות הטיפולית נמשך לאורך כל החיים.
כל מטפלת ומטפל יכולים וצריכים לרכוש תחומי מומחיות נוספים ולהרחיב את 

הכלים הטיפוליים.
העולם שמסביבנו משתנה כל העת, וכך גם אנחנו.



מרכזי הקורס: פרופ' רפי חרותי, ד"ר רונית אלוני

● ● ●
מטרות הלימודים: העמקת ידע והקניית מידע 

בתחומים המגוונים של המיניות - היבטים 
אנטומיים, פיזיולוגיים, פסיכו־סקסואליים 

וחברתיים, תוך התייחסות להיבטים טיפוליים.
הקורס כולל 3 סמסטרים. השנה יתקיים סמסטר שני 

של התכנית אשר יילמד בסמסטר א'. 
  

קהל יעד: רופאים מומחים במקצועות שונים 
כדוגמת רפואת משפחה, שיקום, פסיכיאטריה, 

גניקולוגיה, אורולוגיה ועוד, רופאי משרד הביטחון, 
ובטל"א ואנשי צוות סיעוד. פרה־רפואי - מטפלים 
מיניים מוסמכים, פסיכולוגיים, עובדים סוציאליים, 

 מטפלים משפחתיים וזוגיים, פיזיותרפיסטים, 

מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ועוד.
             

מועד: ימי חמישי, בין השעות 19:00-16:15, 
הפקולטה לרפואה.

        

שכר לימוד: 2,500 ₪ לסמסטר 
נא הקדימו הרשמתכם להבטחת השתתפותכם בקורס.

קדימות תינתן ללומדים ממשיכים. מספר המשתתפים מוגבל.

● ● ●

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 03-6409228 
stal@tauex.tau.ac.il

מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות באתר 
http://med.tau.ac.il/cme

 מרכז אקדמי ללימודי
המשך ברפואה

 הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

 המרכז האקדמי ללימודי המשך 
 יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח 

קורס בנושא

 "מין, מיניות 
ומה שביניהם"

 היבטים רפואיים, נפשיים ושיקומיים 
של מיניות האדם

מרכז הקורס: פרופ' ירמיהו הייניק

מטרות הלימודים: הקניית ידע קליני ותיאורטי 
בפסיכוגריאטריה ותחומים סמוכים. הקורס מתפרס 
על פני שלוש שנים, כ־400 שעות הוראה. כולל הוראה 

פרונטלית, הצגת מקרים, סדנאות, סיורים לימודיים והתנסות 
)אובזרבציה(, ימי מרפאה ומחלקה פסיכוגריאטרית.

מפגשי "הערכת כשרות משפטית". עקב חשיבות הנושא 
וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות יתאפשר לרופאים 

המגלים עניין בתחום/ מעוניינים בעדכונים/העוסקים 
בהערכת כשרות וכתיבת תעודות רופא וחוות דעת לבתי 
משפט, להירשם ולהשתתף באופן ספציפי ב 7 מפגשים 
ראשונים של שנת הלימודים בהם הנושא מטופל באופן 

מעמיק, וזאת תחת הכותרת "הכשרות המשפטית של האדם 
הזקן והערכת כשרות על ידי רופאים". 

קהל יעד: ללימודי תעודה - מתמחים בפסיכיאטריה 
שעמדו בהצלחה בבחינות שלב א', מומחים בפסיכיאטריה, 

ברפואת המשפחה ובגריאטריה.
מפגשי "הכשרות המשפטית" – רופאים מכל התחומים.

מועד: ימי חמישי, בין השעות 19:30-16:00, הפקולטה לרפואה

 שכר לימוד: 2,500 ₪ לסמסטר, 
1250 ₪ למפגשי "כשרות משפטית" 

 יתאפשר רישום גם לסמסטר בודד ללא זכאות לקבלת תעודה, 

 אך עם קבלת אישור השתתפות. השלמה ל"תעודה" תתאפשר 

רק כשייפתח מחזור נוסף ללימודי "תעודה".
הסיורים הלימודיים בסמסטר השני ייערכו בשעות הבוקר.

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 03-6409228 
stal@tauex.tau.ac.il

מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות באתר 
http://med.tau.ac.il/cme

 מרכז אקדמי ללימודי
המשך ברפואה

 הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

 המרכז האקדמי ללימודי המשך 
 יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח 

לימודי תעודה, שנה ג' )שנה א' החלה בתשע"ו(

פסיכוגריאטריה – 
פסיכיאטריה של הזקנה 

 כולל מפגשי הערכת 
כשרות משפטית



מרכזי הקורס: פרופ' רפי חרותי, ד"ר רונית אלוני

מטרות הלימודים: העמקת ידע והקניית מידע 
בתחומים המגוונים של המיניות - היבטים 
אנטומיים, פיזיולוגיים, פסיכו־סקסואליים 

וחברתיים, תוך התייחסות להיבטים טיפוליים.
הקורס כולל 3 סמסטרים. השנה יתקיים סמסטר שני 

של התכנית אשר יילמד בסמסטר א'. 
  

קהל יעד: רופאים מומחים במקצועות שונים 
כדוגמת רפואת משפחה, שיקום, פסיכיאטריה, 

גניקולוגיה, אורולוגיה ועוד, רופאי משרד הביטחון, 
ובטל"א ואנשי צוות סיעוד. פרה־רפואי - מטפלים 
מיניים מוסמכים, פסיכולוגיים, עובדים סוציאליים, 

 מטפלים משפחתיים וזוגיים, פיזיותרפיסטים, 

מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ועוד.
             

מועד: ימי חמישי, בין השעות 19:00-16:15, 
הפקולטה לרפואה.

        

שכר לימוד: 2,500 ₪ לסמסטר 
נא הקדימו הרשמתכם להבטחת השתתפותכם בקורס.

קדימות תינתן ללומדים ממשיכים. מספר המשתתפים מוגבל.

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 03-6409228 
stal@tauex.tau.ac.il

מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות באתר 
http://med.tau.ac.il/cme

 מרכז אקדמי ללימודי
המשך ברפואה

 הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

 המרכז האקדמי ללימודי המשך 
 יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח 

קורס בנושא

 "מין, מיניות 
ומה שביניהם"

 היבטים רפואיים, נפשיים ושיקומיים 
של מיניות האדם

מרכז הקורס: פרופ' ירמיהו הייניק

מטרות הלימודים: הקניית ידע קליני ותיאורטי 
בפסיכוגריאטריה ותחומים סמוכים. הקורס מתפרס 
על פני שלוש שנים, כ־400 שעות הוראה. כולל הוראה 

פרונטלית, הצגת מקרים, סדנאות, סיורים לימודיים והתנסות 
)אובזרבציה(, ימי מרפאה ומחלקה פסיכוגריאטרית.

מפגשי "הערכת כשרות משפטית". עקב חשיבות הנושא 
וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות יתאפשר לרופאים 

המגלים עניין בתחום/ מעוניינים בעדכונים/העוסקים 
בהערכת כשרות וכתיבת תעודות רופא וחוות דעת לבתי 
משפט, להירשם ולהשתתף באופן ספציפי ב־7 מפגשים 
ראשונים של שנת הלימודים בהם הנושא מטופל באופן 

 מעמיק, וזאת תחת הכותרת "הכשרות המשפטית של 

האדם הזקן והערכת כשרות על ידי רופאים". 

קהל יעד: ללימודי תעודה - מתמחים בפסיכיאטריה 
שעמדו בהצלחה בבחינות שלב א', מומחים בפסיכיאטריה, 

ברפואת המשפחה ובגריאטריה.
מפגשי "הכשרות המשפטית" – רופאים מכל התחומים.

מועד: ימי חמישי, בין השעות 19:30-16:00, הפקולטה לרפואה

 שכר לימוד: 2,500 ₪ לסמסטר, 
1250 ₪ למפגשי "כשרות משפטית". 

 יתאפשר רישום גם לסמסטר בודד ללא זכאות לקבלת תעודה, 

 אך עם קבלת אישור השתתפות. השלמה ל"תעודה" תתאפשר 

רק כשייפתח מחזור נוסף ללימודי "תעודה".
הסיורים הלימודיים בסמסטר השני ייערכו בשעות הבוקר.

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 03-6409228 
stal@tauex.tau.ac.il

מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות באתר 

 מרכז אקדמי ללימודי
המשך ברפואה

 הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

 המרכז האקדמי ללימודי המשך 
 יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח 

לימודי תעודה, שנה ג' )שנה א' החלה בתשע"ו(

פסיכוגריאטריה – 
פסיכיאטריה של הזקנה 

 כולל מפגשי הערכת 
כשרות משפטית

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 03-6409228 
stal@tauex.tau.ac.il

מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות 
http://med.tau.ac.il/cme באתר

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 03-6409228 
stal@tauex.tau.ac.il

מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות 
http://med.tau.ac.il/cme באתר



מרכזי הקורס: פרופ' רפי חרותי, ד"ר רונית אלוני

מטרות הלימודים: העמקת ידע והקניית מידע 
בתחומים המגוונים של המיניות - היבטים 
אנטומיים, פיזיולוגיים, פסיכו־סקסואליים 

וחברתיים, תוך התייחסות להיבטים טיפוליים.
הקורס כולל 3 סמסטרים. השנה יתקיים סמסטר שני 

של התכנית אשר יילמד בסמסטר א'. 
  

קהל יעד: רופאים מומחים במקצועות שונים 
כדוגמת רפואת משפחה, שיקום, פסיכיאטריה, 

גניקולוגיה, אורולוגיה ועוד, רופאי משרד הביטחון, 
ובטל"א ואנשי צוות סיעוד. פרה־רפואי - מטפלים 
מיניים מוסמכים, פסיכולוגיים, עובדים סוציאליים, 

מטפלים משפחתיים וזוגיים, פיזיותרפיסטים, מרפאים 
בעיסוק, קלינאי תקשורת ועוד.

             

מועד: ימי חמישי, בין השעות 19:00-16:15, 
הפקולטה לרפואה

        

שכר לימוד: 2,500 ₪ לסמסטר 
נא הקדימו הרשמתכם להבטחת השתתפותכם בקורס.

 קדימות תינתן ללומדים ממשיכים. 

מספר המשתתפים מוגבל.

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 
stal@tauex.tau.ac.il

מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות באתר 
http://med.tau.ac.il/cme

מרכז אקדמי ללימודי
המשך ברפואה

 הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

המרכז האקדמי ללימודי המשך 
יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח 

קורס בנושא

 "מין, מיניות 
ומה שביניהם"

היבטים רפואיים, נפשיים ושיקומיים 
של מיניות האדם מרכז הקורס: פרופ' ירמיהו הייניק

מטרות הלימודים: הקניית ידע קליני ותיאורטי 
בפסיכוגריאטריה ותחומים סמוכים. הקורס מתפרס 
על פני שלוש שנים, כ־400 שעות הוראה. כולל הוראה 

פרונטלית, הצגת מקרים, סדנאות, סיורים לימודיים והתנסות 
)אובזרבציה(, ימי מרפאה ומחלקה פסיכוגריאטרית.

מפגשי "הערכת כשרות משפטית". עקב חשיבות הנושא 
וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות יתאפשר לרופאים 

המגלים עניין בתחום/ מעוניינים בעדכונים/העוסקים 
בהערכת כשרות וכתיבת תעודות רופא וחוות דעת לבתי 
משפט, להירשם ולהשתתף באופן ספציפי ב 7 מפגשים 
ראשונים של שנת הלימודים בהם הנושא מטופל באופן 

מעמיק, וזאת תחת הכותרת "הכשרות המשפטית של האדם 
הזקן והערכת כשרות על ידי רופאים". 

קהל יעד: ללימודי תעודה - מתמחים בפסיכיאטריה 
שעמדו בהצלחה בבחינות שלב א', מומחים בפסיכיאטריה, 

ברפואת המשפחה ובגריאטריה.
מפגשי "הכשרות המשפטית" – רופאים מכל התחומים

מועד: ימי חמישי, בין השעות 19:30-16:00, הפקולטה 
לרפואה

שכר לימוד: 2,500 ₪ לסמסטר, 1250 ₪ למפגשי "כשרות 
משפטית" 

יתאפשר רישום גם לסמסטר בודד ללא זכאות לקבלת תעודה, אך 
עם קבלת אישור השתתפות. השלמה ל"תעודה" תתאפשר רק 

כשייפתח מחזור נוסף ללימודי "תעודה".
הסיורים הלימודיים בסמסטר השני ייערכו בשעות הבוקר.

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 03-6409228 
stal@tauex.tau.ac.il

מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות באתר 
http://med.tau.ac.il/cme

 מרכז אקדמי ללימודי
המשך ברפואה

 הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

 המרכז האקדמי ללימודי המשך 
 יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח 

לימודי תעודה, שנה ג' )שנה א' החלה בתשע"ו(

פסיכוגריאטריה – 
פסיכיאטריה של הזקנה 

כולל מפגשי הערכת כשרות משפטית
מרכז הקורס: פרופ' ירמיהו הייניק

מטרות הלימודים: הקניית ידע קליני ותיאורטי 
בפסיכוגריאטריה ותחומים סמוכים. הקורס מתפרס 
על פני שלוש שנים, כ־400 שעות הוראה. כולל הוראה 

פרונטלית, הצגת מקרים, סדנאות, סיורים לימודיים והתנסות 
)אובזרבציה(, ימי מרפאה ומחלקה פסיכוגריאטרית.

מפגשי "הערכת כשרות משפטית". עקב חשיבות הנושא 
וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות יתאפשר לרופאים 

המגלים עניין בתחום/ מעוניינים בעדכונים/העוסקים 
בהערכת כשרות וכתיבת תעודות רופא וחוות דעת לבתי 
משפט, להירשם ולהשתתף באופן ספציפי ב 7 מפגשים 
ראשונים של שנת הלימודים בהם הנושא מטופל באופן 

מעמיק, וזאת תחת הכותרת "הכשרות המשפטית של האדם 
הזקן והערכת כשרות על ידי רופאים". 

קהל יעד: ללימודי תעודה - מתמחים בפסיכיאטריה 
שעמדו בהצלחה בבחינות שלב א', מומחים בפסיכיאטריה, 

ברפואת המשפחה ובגריאטריה.
מפגשי "הכשרות המשפטית" – רופאים מכל התחומים

מועד: ימי חמישי, בין השעות 19:30-16:00, הפקולטה 
לרפואה

שכר לימוד: 2,500 ₪ לסמסטר,
                   1250 ₪ למפגשי "כשרות משפטית" 

 יתאפשר רישום גם לסמסטר בודד ללא זכאות לקבלת תעודה, 

 אך עם קבלת אישור השתתפות. השלמה ל"תעודה" תתאפשר 

רק כשייפתח מחזור נוסף ללימודי "תעודה".
הסיורים הלימודיים בסמסטר השני ייערכו בשעות הבוקר.

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 03-6409228 
stal@tauex.tau.ac.il

 מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות 
http://med.tau.ac.il/cme באתר

 מרכז אקדמי ללימודי
המשך ברפואה

 הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

 המרכז האקדמי ללימודי המשך 
 יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח 

לימודי תעודה, שנה ג' )שנה א' החלה בתשע"ו(

פסיכוגריאטריה – 
פסיכיאטריה של הזקנה 

כולל מפגשי הערכת כשרות משפטית



מרכזי הקורס: פרופ' רפי חרותי, ד"ר רונית אלוני

מטרות הלימודים: העמקת ידע והקניית מידע 
בתחומים המגוונים של המיניות - היבטים 
אנטומיים, פיזיולוגיים, פסיכו־סקסואליים 

וחברתיים, תוך התייחסות להיבטים טיפוליים.
הקורס כולל  סמסטרים. השנה יתקיים סמסטר שני 

של התכנית אשר יילמד בסמסטר א'. 

רופאים מומחים במקצועות שונים  קהל יעד:
כדוגמת רפואת משפחה, שיקום, פסיכיאטריה, 

גניקולוגיה, אורולוגיה ועוד, רופאי משרד הביטחון, 
ובטל"א ואנשי צוות סיעוד. פרה־רפואי - מטפלים 
מיניים מוסמכים, פסיכולוגיים, עובדים סוציאליים, 

מטפלים משפחתיים וזוגיים, פיזיותרפיסטים, מרפאים 
בעיסוק, קלינאי תקשורת ועוד.

מועד: ימי חמישי, בין השעות 19:00-16:15, 
הפקולטה לרפואה

2,500 ₪ לסמסטר  שכר לימוד:
נא הקדימו הרשמתכם להבטחת השתתפותכם בקורס.

 קדימות תינתן ללומדים ממשיכים. 

מספר המשתתפים מוגבל.

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 03-6409228 
stal@tauex.tau.ac.il

מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות באתר 
http://med.tau.ac.il/cme

 מרכז אקדמי ללימודי
המשך ברפואה

 הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

 המרכז האקדמי ללימודי המשך 
 יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח 

קורס בנושא

 "מין, מיניות 
ומה שביניהם"

 היבטים רפואיים, נפשיים ושיקומיים 
מרכז הקורס: פרופ' ירמיהו הייניקשל מיניות האדם

מטרות הלימודים: הקניית ידע קליני ותיאורטי 
בפסיכוגריאטריה ותחומים סמוכים. הקורס מתפרס 
על פני שלוש שנים, כ־400 שעות הוראה. כולל הוראה 

פרונטלית, הצגת מקרים, סדנאות, סיורים לימודיים והתנסות 
)אובזרבציה(, ימי מרפאה ומחלקה פסיכוגריאטרית.

מפגשי "הערכת כשרות משפטית". עקב חשיבות הנושא 
וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות יתאפשר לרופאים 

המגלים עניין בתחום/ מעוניינים בעדכונים/העוסקים 
בהערכת כשרות וכתיבת תעודות רופא וחוות דעת לבתי 
משפט, להירשם ולהשתתף באופן ספציפי ב 7 מפגשים 
ראשונים של שנת הלימודים בהם הנושא מטופל באופן 

מעמיק, וזאת תחת הכותרת "הכשרות המשפטית של האדם 
הזקן והערכת כשרות על ידי רופאים". 

קהל יעד: ללימודי תעודה - מתמחים בפסיכיאטריה 
שעמדו בהצלחה בבחינות שלב א', מומחים בפסיכיאטריה, 

ברפואת המשפחה ובגריאטריה.
מפגשי "הכשרות המשפטית" – רופאים מכל התחומים

מועד: ימי חמישי, בין השעות 19:30-16:00, הפקולטה 
לרפואה

שכר לימוד: 2,500 ₪ לסמסטר,
                   1250 ₪ למפגשי "כשרות משפטית" 

 יתאפשר רישום גם לסמסטר בודד ללא זכאות לקבלת תעודה, 

 אך עם קבלת אישור השתתפות. השלמה ל"תעודה" תתאפשר 

רק כשייפתח מחזור נוסף ללימודי "תעודה".
הסיורים הלימודיים בסמסטר השני ייערכו בשעות הבוקר.

לפרטים והרשמה: 03-6409797, 03-6409228 
stal@tauex.tau.ac.il

 מידע עדכני ופירוט אודות התכנית ניתן לצפות 

http://med.tau.ac.il/cme באתר

 מרכז אקדמי ללימודי
המשך ברפואה

 הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

 המרכז האקדמי ללימודי המשך 
 יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח 

לימודי תעודה, שנה ג' )שנה א' החלה בתשע"ו(

פסיכוגריאטריה – 
פסיכיאטריה של הזקנה 

כולל מפגשי הערכת כשרות משפטית



על המדף

 - MSW ,אהובה אוברשטיין 

 עו"ס מומחית.

ahuvao@walla.co.il
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תכנית ההשתלמויות
 תכנית הכשרה לטיפול משפחתי וזוגי

 קורס הסמכה למדריכים בטיפול משפחתי וזוגי
 מנטליזציה והפונקציה הרפלקטיבית בטיפול משפחתי וזוגי

  "פנים רבות לנו" - קלפים טיפוליים הלכה למעשה
סדנא בת יומיים במכון וסדנאות לצוותים במקום העבודה

 הדרכה חיה ואינדיבידואלית
 אתיקה

המכון מתמחה בשילוב קלפים טיפוליים במרחבי טיפול שונים. 
מדובר בפרי בנייה קלינית ספציפית וייחודית ארוכת שנים. 

מתקיימות סדנאות בנדון וכן סדנאות לצוותים.

www.shiluvim-brener.co.il
shiluvim@gmail.com :דוא"ל
מען למכתבים: ת.ד. 4500 ראשל"צ

טל: 08-9443072 | נייד: 054-4449710 | פקס: 03-9414199

מכון שילובים
                 בקיבוץ גבעת ברנר

מרכז למידה והכשרה לטיפול משפחתי, זוגי ופרטני
מכון לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה

כל הקורסים מעל 40 שעות 
 מוכרים לגמול השתלמות, 

מלבד הקורסים בנושאי הדרכה

המנחות:
תיקי שריר, אביבית עקיבא

נעמי ויינר, דרורית אל-גד יגר 
מיכל ניר


