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פתיחה
שלום לכולם,
אנחנו שמחים להציג בפניכם את הניוזלטר הראשון של תכנית ׳עמיתים׳ .הניוזלטר הוא עוד הזמנה להכרות עם הפעילות
הענפה שאנחנו מקיימים ברחבי הארץ :לעשיה שלנו בליווי מתמודדים בהשתלבותם בפעילויות פנאי וחברה הפתוחות
לקהל הרחב ,במעורבות ובהתנדבות שלהם ,ולפעילות שלנו באפיקים מגוונים ,עם קבוצות וקהלים שונים ,שמטרתה
להביא לשינוי עמדות כלפי אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית.
תכנית עמיתים ממשיכה בתהליך של גדילה והתרחבות .ברבעון האחרון נפתחו עוד שני מרכזים  -בהרצליה במתנ"ס
יד התשעה ובבאר שבע ,וכיום אנחנו נותנים שירות ל 2200-מתמודדים ב 55-מרכזים קהילתיים ו 65-שלוחות.
אנו מפתחים ומטמיעים השנה את תפיסת העולם שלנו " -עבודה פרטנית בראייה קהילתית".
זאת באמצעות ׳הפניית זרקור אל הליווי הפרטני שמקבלים משתתפי התכנית מהרכזים בעבודה בתוך ועם הקהילה.
ההתערבות הפרטנית מבוססת על תפיסה חברתית ביקורתית ,כזו הרואה בקשיים שהאדם מתמודד עמם תולדה של
הקשר חברתי-פוליטי ומבקשת להשפיע על המציאות של פרטים  -ובעקיפין גם על מציאות חברתית-קהילתית.
העמקנו השנה בתיאוריות סוציולוגיות הרואות את האדם כבעל זהות רב-ממדית המושפעת מכל ההקשרים החברתיים
שאליהם הוא משתייך ושמהם הוא מגיע :מגדר ,דת ,לאום ,עדה ,מיקום גאוגרפי ,מצב סוציו-אקונומי ,מצב בריאותי-
נפשי וכד'.
עוד הרחבנו בנושאים של סטיגמה וסטיגמה עצמית ,באופן שבו הם נוכחים ומשפיעים על תהליך הליווי הפרטני
של המשתתף ובדרך שבה אפשר להמשיג את תהליך ההחלמה דרך פריזמה זו ומתוך כך גם לחולל שינוי בהשפעה
של הסטיגמה והסטיגמה העצמית על האדם ולהשפיע על הקהילה .עסקנו גם ביחסי כוח ובאופן שבו הם באים לידי
ביטוי בקשר שבין רכז/ת למשתתף/ת ,מתוך הנחה שעבודה מכוונת החלמה חייבת להיות מודעת ליחסי כוח ולפעול
לצמצום שלהם ולערעור עליהם .ערכנו גם יום עיון העוסק בעבודת הרכזים בחברה הערבית .היום נערך בשיתוף
מילם כרמיאל ועסק במקומה של המשפחה בתהליכי החלמה בחברה הערבית .במהלך היום ,דנו בעבודת רכזי עמיתים
ביישובים ערביים ,שפעמים רבות עולה במהלכה הצורך בגיוס המשפחה לקידום תהליך השתלבותו של המשתתף
והצורך להפנות את המשפחה גם לטיפול במרכזי משפחות.
ברבעון זה התחלנו להפעיל ארבע קבוצות סקיט שמטרתן אימון בקוגניציה חברתית ובאינטראקציה בין-אישית:
בכפר מנדא נפתחה קבוצת הסקיט הראשונה בתכנית המיועדת לחברה הערבית ,וכן נפתחו קבוצות בראשון לציון,
ברמלה ובחיפה .לראשונה עבר גם הצוות המוביל של התכנית ,שרובו בוגר קורס סקיט בבית הספר לשיקום ,סדנה
פנימית בנושא שימוש בסקיט ככלי בהדרכת הרכזים ובליווי פרטני של משתתפי התכנית.
עוד המשכנו ברבעון הזה בעשייה בתחום ההסברה ושינוי העמדות :במהלך חודש המודעות לבריאות הנפש
התקיימו במרכזים הקהילתיים ברחבי הארץ  21אירועי הסברה גדולים ומגוונים שהיו פתוחים לקהל הרחב.
בכל העשייה הזו שותפים ומעורבים משתתפי עמיתים באופנים שונים  -בתכנון ,בהוצאה לפועל ,בהנחיה ,בהופעה,
בסיפור סיפורם האישי וכד' ,וכן גורמים שונים מתוך המרכז הקהילתי ומהקהילה.
נוסף לכך ,רכזי עמיתים קיימו עשרים סדנאות הסברה לקבוצות שונות בקהילה ,ובהן צוותי מרכזים קהילתיים,
בני נוער (בחוגים ,בבתי ספר ובתנועות נוער) ,קבוצות נשים ,גמלאים ונותני שירותים.

זאת ועוד ,במחוז חיפה והעמקים סיימנו קורס מנחות סדנאות הסברה ייחודי וראשון מסוגו בעמיתים ,שבו למדו זו
לצד זו משתתפות ורכזות במטרה להמשיך ולפתח את תחום ההסברה ושינוי העמדות אצלן ביישוב.
עמוד הפייסבוק שלנו שעוסק בשינוי עמדות המשיך לגדול והגענו למעל  6,000עוקבים ולכ 20-אלף צפיות מידי שבוע.
אתם מוזמנים להיכנס לעמוד של ׳תכנית עמיתים-חושבים אחרת׳.
בחודש המודעות השקנו לראשונה קמפיין ויראלי "-לוחמי הסטיגמה – הגיע הזמן לדבר"  -שמטרתו יצירת קהילה
וירטואלית הפועלת לשינוי עמדות .במהלך הקמפיין הועלו תמונות מכל המרכזים הקהילתיים ,וכן תמונות של עובדי
החברה למתנ"סים ,סלבים וחברי כנסת.
פתחנו והמשכנו להפעיל תשע קבוצות משולבות של משתתפים מהתכנית לצד סטודנטים או תושבים נוספים
בקהילה .הקבוצות שאנו מפעילים פועלות ברחבי הארץ בתחומים מגוונים :תאטרון בסמינר הקיבוצים ובבית אריאלה,
קולנוע בבית ספר מנשר לאמנות ,קפוארה במתנ"ס רמת שקמה ברמת גן ,כתיבה והלחנה בבית הספר רימון למוזיקה,
הרכבים מוזיקליים במתנ"ס בנימינה ובמתנ"ס קרית שמונה ,כתיבה במתנ"ס חדרה ,וקבוצת הדפס במוזאון חיפה
לאמנות .כמו כן ,תמכנו בהקמת גינה קהילתית משולבת בקצרין.
נוסף לכל אלו המשכנו להציע לגופים ולארגונים חיצוניים סדנאות (בתשלום) בהנחיה משותפת של מתמודדים
שעברו קורס להנחיית סדנאות הסברה ושל רכזי התכנית .ערכנו  15סדנאות לקהלים מגוונים :סטודנטים ,עובדי
מחלקת שיקום בביטוח לאומי ,מתנדבי ער"ן ,מנהלי מרפאות קופות חולים ,תנועות נוער ,בתי ספר ,רכזות צהרונים
ונותני שירותים בעיריות.
ברבעון זה גם יצאנו לדרך בהפעלת תכנית ״עמיתים לזכויות״ שמטרתה היא להנגיש מידע על זכויות בתחום בריאות
הנפש ולעודד מתמודדים למצות את זכויותיהם .הזכויות יונגשו באמצעות הרצאות של מתמודדים במסגרות שיקום,
טיפול ,במרכזי משפחות ובמתנ"סים ברחבי הארץ .התחלנו בגיוס כוח אדם ,בכתיבת חומרים שמטרתם להנגיש את
הזכויות ,ובקבוצת מיקוד ראשונה למתמודדים בשיתוף עם "יאללה מבלים אחרת" בטבעון .כחלק מהפרויקט נפתח
בבית הספר לשיקום קורס חדש ,עם מתמודדים מכל הארץ שיוכשרו להסברה ולידע בתחום הזכויות.
על רבים מאלה תוכלו לקרוא בהרחבה בניוזלטר זה .זאת הזדמנות נוספת להודות לספית חשביה צורי ,מנהלת אגף
תוכן ותכניות בחברה למתנ"סים ,שתומכת ומקדמת ,ולורד שפיר קיסר  -רכזת תחום השכלה ,חברה ופנאי במשרד
הבריאות  -על ליווי מקצועי מסור לאורך כל השנה.
זו הזדמנות גם להזמין אתכם  -משתתפים ,רכזים ,שותפים לעשייה  -לכתוב בניוזלטר הבא שלנו.
קריאה מהנה ומשמעותית,
ענבר אדלר בן דור
מנהלת תכנית ׳עמיתים׳
החברה למתנ"סים
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מירי קורמילצב /
רכזת תכנית ׳עמיתים׳ ,מתנ"ס נצרת עילית

כולנו יודעים מה הוא .כולנו התנסינו בו הרבה פעמים במשך החיים .הוא אחת הדרכים הראשונות של תינוק או תינוקת
לתקשר עם העולם .הוא חוצה תרבויות ואולי אף חוצה מינים .הוא יכול להיות נבוך או מבויש והוא יכול להיות גם
צבוע ,מתנשא או מזלזל .נראה שלכל אחד מכם יש כמה כאלו ואתם עושים בהם שימוש בהתאם לסיטואציה ולגורמים
נוספים ,לעתים אף ללא שליטה ובמפתיע!
זהו ה-חיוך.

החיוך מתחיל כרפלקס בלתי נשלט ולא מודע .הוא נועד ,בין היתר ,למשוך את תשומת ליבם של הורינו ולעורר בהם
זיקה מאוד חזקה ועוצמתית אלינו ,או במילים אחרות  -אהבה .עם הזמן החיוך מתפתח והופך לנשלט ומכוון .כבוגרים
אנו משתמשים בו בתדירות שמשתנה מאדם לאדם ,מיום ליום וממצב אחד למשנהו.
מחקרים מראים שמוחנו מפרש את פעולת החיוך כתגובה להנאה ולשמחה .כתוצאה מכך מופרשים בגופנו אנדורפינים
 חומרים כימיים האחראים לתחושות השמחה או ההנאה ומפחיתים את רמת הדחק (הסטרס) שלנו.האנדורפינים פועלים גם כמשככי כאבים טבעיים .לכן ,כשאנחנו נחבלים או נופלים ומיד צוחקים בגלל ה"פדיחה" -
כואב לנו פחות .המוח לא מזהה שהחיוך שלנו מזויף ,ולכן משתלם לנו "לעבוד" עליו .במחקר שנעשה אנשים החזיקו
בפה עיפרון ,מה שגרם להם לחייך ,וכתוצאה מכך מצב הרוח שלהם השתפר.
כרכזת בתכנית "עמיתים" מגיעים אליי מדי יום אנשים אשר מתמודדים עם מגוון בעיות נפשיות .ברוב המקרים הם
מתמודדים גם עם בעיות נלוות שהן תוצאה של ההפרעה הנפשית :עוני ,מחלות גופניות ,בדידות וניכור מצד החברה,
והרשימה עוד ארוכה .לכן ,מבחינתי חלק חשוב מהמפגש הוא חיוך .הסיבה לכך היא שחיוך יכול לקרב ,להמיס את
הקרח ,לשדר נינוחות ,כוונות טובות ,אכפתיות ועניין במי שנמצא מולך .משהו שהוא פשוט ובסיסי ,ועם זאת עוצמתי
ומשמעותי .ברוב המקרים חיוך לא יכול להרוס  -אלא אם כן הוא נתפס כלגלוג.
ב׳עמיתים׳ אנו פועלים לפי גישת הכוחות .במרכזה של גישה זו נמצאים הכוחות שיש לאדם שמשרתים אותו בהתמודדויותיו
השונות .אבל כאשר אדם אינו מודע לקיומם באופן ממשי ,לא תמיד הוא מסוגל "להפעיל" אותם .השאיפה שלי היא
לזהות עם האדם את הכוחות האלו ולהבליט אותם ,בהנחה שנקודת התחלה שכזו להתמודדות היא מחזקת ,מעצימה
ופורצת פרצה בחומת הקושי .דרך הפרצה הזו מתחילות להתגנב מחשבות על מסוגלות עצמית ,וכשזה מגיע לשלב
הזה  -גם החיוך הופך לתדיר הרבה יותר!
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אם האדם יכול לאמץ את החיוך ,הוא יוכל לשרת אותו גם בקשרים חברתיים שהוא ינסה ליצור .בדרך זו החיוך יכול
להיות אחד מבסיסי ההשתלבות .לפעמים הפעולה הזו נראית לנו מובנת מאליה וקלה ,אבל צריך לזכור שיש אנשים
שהחיוך הוא זר ומוזר להם ,ועד שהם יצליחו להחזיר חיוך באופן טבעי ולא מאולץ  -יכול לעבור זמן.
איך עושים את זה? בטח אתם יודעים ,אבל בכל זאת...
בדיחה טובה יכולה להיות דרך מצוינת! אבל היות שאני לא בורכתי בכישרון לספר בדיחות ,אני מוותרת על כך מראש.
לרוב אני פשוט מחייכת ,ולעתים האדם שמולי "נדבק" .אני יכולה לחייך ולהביע הערכה על שהגיע למרות שכל כך
קר לצאת מהבית ,ואף שהוא ב"תקופה לא כל כך טובה עכשיו ."..או שאני יכולה להביע שמחה פשוטה וכנה לראות
את האדם .לאף אחד זה לא מובן מאליו ששמחים לראות אותו ,וזה יכול לשמח יותר ממה שיכולים לדמיין .אבל אני
אומרת את זה רק כשאני מרגישה את זה .אפילו קצת .אחרת זה יישמע לא אמין ,ובטח גם החיוך שלי יהיה עקום
ומהוסס .בכלל ,מילים טובות פועלות כמו קסם .כמובן שככל שמדברים עם האדם יותר אז גם מכירים אותו יותר ,ואז
גדל מגוון המילים הטובות והשמיים הם הגבול.
כשאנו באים במגע עם אנשים יש לנו כוח השפעה רב עליהם .בידינו הבחירה מה תהיה ההשפעה  -חיובית או שלילית.
ולעתים אנחנו מכריעים גם אם היא תהיה משמעותית או שולית .אז המסר שלי הוא  -חייכו בעצמכם ,גִ רמו לאנשים
סביבכם לחייך ,והעולם יהיה טוב יותר ושמח יותר! ואם לא כל העולם  -אז לפחות סביבתכם הקרובה.
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זרקור על ישוב :בית שאן

					

יהודית גולדשטיין,
רכזת תכנית ׳עמיתים׳ ,בית שאן

״כל אדם צריך שתהיה לו איזו מצרים,
לגאול עצמו ממנה מבית עבדים,
לצאת בחצי הליל אל מדבר הפחדים,
לצעוד הישר אל תוך המים,
לראותם נפתחים מפניו לצדדים,
כל אדם צריך כתף,
לשאת עליה את עצמות יוסף,
כל אדם צריך להזדקף״
(מתוך :כל אדם צריך מצרים ,אמנון ריבק)
בשבילי להגיע לבית שאן פירוש הדבר לצאת בבוקר מההר המשקיף אל העמק ,להתפתל בכבישים כל הדרך היורדת
מההר ולהגיע לעיר החמה והמישורית .הכניסה למתנ"ס היא עבורי המבנה הזה ,הגבוה ורחב הידיים ,עם האנשים החמים
שצועקים "בוקר טוב" מהקצה השני של המסדרון בקולניות אופיינית .כאן החום נוכח באקלים כמו במזג ,והוא מורגש
היטב הן ביד החמה המושטת ומתגייסת מיד לפעולה והן בביקורת הנאמרת בגלוי  -גם אם יש בה נימה של כעס או
אכזבה.
העבודה בבית שאן עבורי היא התחברות לבית שאניות שבתוכי ,לחלקים המתערים בקהילה ,הנוכחים בזמן ובמקום
ולא מתביישים להשמיע את הקול באופן שאינו ניתן עוד להדרה .העבודה בקהילת העיר דורשת לדעת היטב מי אחראי
למה וליצור קשרים נכונים שיאפשרו נראות ועבודה משותפת .בדרך זו למדתי להגיע לליבם של האנשים שיעשו
בשבילך הרבה ,החל בבניית חלון במשרד וכלה בהפקת אירוע מכובד ומשמעותי.
במלאכה הדורשת חיבור בין חוטים שונים יש חשיבות רבה בעיני לעבודה מערכתית שרואה את האדם לעומק  -בכל
זוויות חייו ובשירותים השונים שהוא מקבל .כך נולד בעיר לפני כשנה פורום שיקום ,הכולל נציגי טיפול ושיקום לצד
נציגי קהילה .הרכב כזה מאפשר איחוי מחודש בין מתמודדים עם מגבלה נפשית לבין הקהילה .העבודה המשותפת עם
המתמודדים מחד גיסא ועם הקהילה מאידך גיסא מכתיבה בבית שאן שיח חדש ,כזה המבוסס על שיתוף ושותפות.
השותפות באה לידי ביטוי במפגש עם רכזי הרובעים השונים בעיר ,בקשרים ההולכים ונרקמים עם העירייה ,עם לשכת
התעסוקה ,עם מועדוני הנשים ועם בתי הספר.
בית שאן היא עיירה קטנה שבה כולם מכירים את כולם ופותחים את ליבם וכיסם לאלו שזקוקים .וכשכולם מכירים
את כולם ,פעמים רבות הסיפורים האישיים ביותר יוצאים החוצה .היציאה מרשות הפרט יכולה לגרור היווצרות של
סטיגמה .עם הסטיגמה הזאת צריכים להתמודד נפגעי הנפש ,משפחותיהם ואנשי המקצוע.
ניסיוני לימד אותי שברגע שהנתינה הזו ,שמאפיינת כל כך את בית שאן ,פוגשת בסטיגמה ,היא מעוררת בנתמך פעמים
רבות תחושות של נזקקות ושל חוסר מסוגלות .וכשתחושות אלו מצטרפות לפגיעות נפשית נוצרת חוויה של הנמכה,
חוסר ערך וחוסר אמון בעצמי .במקום המתויג ,במקום שבו כולם מכירים את המתמודד ,קשה לו להיחשף ולדבר על
המחלה ,קשה לו להאמין שהסטיגמות של החברה עליו ,ושלו על עצמו  -יכולות להשתנות .כך ,בפאנל שקיימנו לנותני
שירותים לפני כשנתיים ,שכלל מתמודדים מאוכלוסיות שונות ,הכיסא שייצג מגבלה נפשית היה הכיסא היחיד שנותר
ריק .שום מתמודד מבית שאן לא הסכים להביא את עצמו לשבת ,לדבר על המגבלה ,להיחשף.
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המפגש עם המתמודדים עדיין מתקיים בדלתיים סגורות ,לצערי ,במפגשים הפרטניים איתי .בשלב זה אני נקראת
להשמיע את קולם מחוץ לחדר .אני מאמינה שהדרך הטובה ביותר לערער את הסטיגמה בקהילה היא לפגוש משתתף
בתכנית ולראות לצד הקשיים שלו גם את כוחותיו .ואולם ,הסטיגמה בבית שאן אינה מאפשרת כיום מפגש .היא
משאירה את המשתתפים ספונים בביתם ,חרדים לפרטיותם ולא בטוחים ביכולותיהם .שוב ושוב אני מייחלת למפגש
אמיתי שיגאל אותם מבית עבדים ,יאפשר להם לעמוד זקופים.
בתוך כך ,וכחלק מתהליך היציאה של המתמודדים מהחדר ומהאפשרות שלהם להשמיע את קולם בעצמם ,הזמנתי
שלושה משתתפים לומר את שלהם בדרכם .לספר את סיפורם האישי ,לתאר את ההתמודדות שלהם ואת הכוחות
שגילו בעצמם באמצעות ההשתתפות בחוגים בתכנית .בשלב זה הם בחרו לכתוב בשמות בדויים.

רחל
אני רווקה בת  ,56גרה באזור בית שאן ,עוסקת בפעילויות
פנאי שונות ומרגישה שאני נהנית מהחיים .אני ממלאה את
זמני ביצירה ובקריאה ,ואוהבת לעבוד בגינה שלי להנאתי.
אני אדם יצירתי וחברותי ,ולעולם החברתי יש חלק חשוב
בחיי.
בימים אלו מלאו עשר שנים להשתתפותי בתכנית עמיתים.
כשהגעתי אליה הייתי בשפל המדרגה .הייתי חסרת ביטחון
ולחוצה מאוד .אפילו הליכה ברחוב ונסיעה באוטובוס היו
משימות קשות בשבילי .הרגשתי לא נוח עם עצמי ,והדברים
הפשוטים ביותר נעשו קשים מאוד .לא מצאתי כוחות להתרחץ,
להתאפר ,וכמובן התקשיתי גם להגיע למתנ"ס .רציתי להתייעץ עם אנשים ,להיעזר ,אבל פחדתי.
הברכיים שקשקו ,הבטן התהפכה .ההתמודדות הייתה קשה לי עד כדי כך שהייתי פשוט נכנסת למיטה ולא מדברת.
הרכזת של עמיתים והעובדת הסוציאלית שלי באותה תקופה לא ויתרו לי ולא ויתרו עליי .הן היו מתקשרות אליי,
ובהדרגה ידעתי שיש לי כתובת לפנות אליה ויש לי את מי לשתף .במשך הזמן מצאתי את הכוח לצאת מהמיטה ואחר
כך גם מהבית .הרגשתי כמו ילד קטן שלומד ללכת .הלכתי קצת ,נפלתי ,ושוב קמתי והלכתי .הן היו לידי ,נתנו לי יד
ותמכו בי .ידעתי שאני לא לבד .בהדרגה השתלבתי בחוגים במתנ"ס.
אני מרגישה שעליתי וצמחתי מבפנים  -המודעות העצמית שלי והביטחון העצמי שלי התחזקו .כיום אני שלווה יותר.
אני עדיין מתמודדת לעתים עם אי-שקט פנימי ,אבל ממשיכה להתקדם .חוגי השחייה ,הרקמה והקרמיקה  -כל חוג
כזה הוא עוד עשייה ועוד דבר שהצלחתי להשיג ,וההישגים האלה נותנים לי המון כוח .זה לא מובן מאליו עבורי שאני
הולכת לחוג מדי שבוע ומתמידה בו.
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גילרמו
אני בן שישים ,נשוי ואבא לחמישה ילדים .בעבר למדתי באוניברסיטה תחום רפואי ועסקתי בו כעשר שנים ,עד
שהתחילו התסמינים של המחלה ,ואיתם אני מתמודד עד היום .כיום אני עובד בתחום השיקום ומלווה מתמודדים
בהתמודדות היום-יומית שלהם.
לתכנית עמיתים הגעתי לפני כחמש שנים ,כדי להשתתף בחוגים ולמלא את הימים שלי בעניין ובלימוד מחודש.
הצטרפתי למרכז חוגים שמיועד ברובו לפנסיונרים ולמשתלבים ויש בו גם מתמודדים כמוני .בחרתי להתחיל בצורה
מצומצמת ,בהליכה לסרט אחת לשבועיים.
הכניסה לחוג הייתה לא פשוטה בהתחלה .התקשיתי להתרגל לכך שאני חלק מקבוצה של אנשים מבוגרים ממני,
שחלקם לא עובדים .פנסיונרים .זה נתן לי הרגשה שאני זר ,ופער הגיל הקשה עליי להתחבר אליהם .זה היה משבר לא
קטן עבורי ,שכלל התמודדות עם הסטיגמה שיש לי על עצמי כמתמודד וכמי שעובד כיום מעט.
עבורי החוגים הם מסגרת שבה לא יודעים שאני מתמודד .אני מרגיש בהם אדם רגיל ,כמו כולם ,ובשלב זה אני בוחר
למי לספר ומתי .כיום אני מרגיש שאני צריך לשמור בסוד את ההתמודדות הנפשית ,משום שעדיין יש סטיגמה חברתית
מאוד שלילית בנושא.
בשנה האחרונה עברתי תהליך ושינוי משמעותי שאפשרו לי להרחיב את ההליכה לחוגים .התחלתי ללכת לחוגים
שלוש פעמים בשבוע בשעות הבוקר .כיום אני פחות עסוק בפחד שלא ידעו ומרגיש יותר שייך למקום.
החוגים תורמים לי בכך שהם משמשים לי מסגרת שבועית .התוכן שהם מציעים הוא חינוכי ומעשיר .בכך הם תורמים
למצבי הנפשי ,מאפשרים לי לקבל את עצמי יותר ולהרגיש שייך למסגרת חברתית פעילה ,אף שמדובר בפנסיונרים.
אני ממשיך בתהליך ומודה לתכנית עמיתים על העבודה ועל היוזמה שלה להביא אנשים למקומות האלו.

ליאת
הגעתי לעמיתים לפני כשלוש שנים .חיפשתי עשייה יצירתית שתמלא ותעניין
אותי .תמיד הרגשתי טוב בעבודה יצירתית ובאמנות שממלאת לב ומחשבה.
כך הצטרפתי לחוג ויטראז' והשתתפתי בו כשנתיים.
התמונה המצורפת היא אחת מהעבודות שיצרתי במסגרת החוג>
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"נפש חפצת חיים" :אתגר ההורות לצד התמודדות
עם מגבלה על רקע נפשי
לימור שגב ,רכזת תכנית ׳עמיתים׳ ,מתנ"ס מגדל העמק

בחודש פברואר  2016התקיים במתנ"ס מגדל העמק יום עיון בנושא הורות של מתמודדים .את האירוע יזמתי ,עם שתי
שותפות ,כחלק מאירועי חודש המודעות לבריאות הנפש של עמיתים .בכתבה זו ברצוני לשתף במחשבות ובלבטים
שקדמו לאירוע המיוחד הזה ,מתוך ההתבוננות שלי כאישה וכרכזת בתכנית ,וכן בחוויות ובתגובות במהלך האירוע
ואחריו.
הרעיון ליום העיון צמח "כמעט במקרה" ,מתוך חיבור בין שותפות שכל אחת מהן הביאה לנושא נקודת מבט שונה.
האחת היא מנהלת המרכז לגיל הרך במגדל העמק ,ורואה את השפעת ההתמודדות הנפשית על הילדים הצעירים.
האחרת היא עובדת במיל"ם ,ותומכת בבני משפחה ובהורים של מתמודדים ,אשר פעמים רבות נדרשים לקחת על
עצמם את הטיפול בילדים ובנכדים .ואני  -שפוגשת את משתתפי תכנית עמיתים כבני אדם בעלי חיים שלמים ,בין
היתר גם כהורים.
כולנו יודעים שהורות היא עסק מורכב; לבטים ,לחצים ,עומס ,דילמות ,תסכול וקשיים הם מנת חלקו של כל הורה
באשר הוא .כשמוסיפים על המורכבות הזו גם התמודדות נפשית התוצאה היא פעמים רבות אתגר כפול ומכופל .עם
זאת ,הורות היא גם צורך נפשי ,חברתי ,תרבותי ,ויש שיטענו ביולוגי .וכך ,הסטטיסטיקות מלמדות שיותר ממחצית
הנשים המתמודדות עם מגבלה על רקע נפשי הן אימהות .כמוהן יש גם אבות רבים שמתמודדים עם מגבלה נפשית.
מכאן שהורות היא פעמים רבות חלק בלתי נפרד מזהותו של האדם המתמודד.
כששאלתי משתתפות בתכנית עמיתים על המפגש בין היותן אימהות לילדים צעירים לבין התמודדות שלהן עם
מגבלה נפשית ,צפו ראשונים זיכרונות קשים ומורכבים מחוויות ההתמודדות והתפקוד שלהן כאימהות .אחר כך אפשר
היה לדבר גם על הכוחות והמיומנויות שהילדים פיתחו מכורח הנסיבות ,על הכוחות והתעצומות שאותן אימהות זכו
להם ,על היכולת המתפתחת של הילדים להכיל ולקבל אחרים ,ועל ההבנה שבין כל "המשפחות האחרות" שרווחות
כאן כיום ,יש וצריך להיות מקום של כבוד גם למשפחות מתמודדות.
בתכנית עמיתים אנחנו פועלים להעצים את כוחותיו של כל אדם .עבור מתמודדים רבים הורות היא אחד מאותם
חלקים .הורות היא פעמים רבות מקור לגיוס כוחות ,למיצוי חוזקות ולביטוי עוצמה אישית .הילדים הם פעמים רבות
מקור לאנרגיה ,לגאווה ולשמחת חיים עבור ההורה .זו הייתה נקודת המוצא שלי כשניגשתי לבניית יום העיון .רציתי
להעצים את הלגיטימיות ,החשיבות ואף התקווה וההשראה שהורות מעניקה למתמודדים עם מגבלה נפשית  -וגם
לנו כחברה וכקהילה .משום כך גם הצעתי שהכותרת ליום העיון תהיה "נפש חפצת חיים"  -להעצמת האנרגיה הטובה
וכוח החיים הטמונים בהורות.
בתהליך העבודה עם שותפותיי ליום העיון למדתי על נקודות המבט שלהן :צורכי הילדים ,שלעתים אינם מסופקים
במלואם ,ובני המשפחה ,אשר נושאים בנטל התמיכה בהורה המתמודד ובילדיו .יחד חיפשנו את הדרך להאיר את
הנושא המורכב על כל היבטיו ,תוך שמירת האיזון הנכון בין הקושי לתקווה ,בין הצרכים להזדמנויות .על דבר אחד
הסכמנו :נדרשת תמיכה מיוחדת בהורה ובמשפחתו כדי לסייע בצמצום הקשיים ולמקסם את האפשרויות .דבר נוסף
גילינו בדרך :עד כמה נושא ההורות של מתמודדים אינו מדובר מספיק ,ועד כמה רב הצמא  -בקרב מתמודדים ,אנשי
מקצוע וגורמי טיפול כאחד ,לעיסוק בו .התבוננות זו חיזקה עוד יותר את הרצון שלנו לארגן יום עיון בנושא ,ואת
ההבנה וההכרה בחשיבותו.
כמאה אנשי מקצוע ,עובדים סוציאליים ,עובדי רווחה ,אנשי טיפול בגיל הרך ,גורמי שיקום ,מתמודדים עם מגבלה
נפשית ובני משפחה מכל אזור הצפון הגיעו ליום העיון ,שהתקיים בחסות מתנ"ס מגדל העמק.
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ד"ר ענבל בראון דיברה על החוסן של ילדים ,וכיצד ניתן לחזק חוסן זה במשפחות מתמודדות; אילאיל צין ,עובדת
סוציאלית ,אימא ומתמודדת ,ריגשה את המשתתפים בסיפורה האישי ובמסר שלה באשר להתייחסות למתמודדים
בכלל ,ולהורות של מתמודדים בפרט .הופעת פלייבק הציגה את הפנים השונות של ההורות ושל הטיפול המקצועי
בילד ובמשפחתו ,ובפאנל המסכם הדגישו נציגת הרווחה ובת של מתמודדת את חשיבות הסיוע והתמיכה.
המסרים העיקריים שעלו מיום העיון היו המשמעות העמוקה שהורות יוצרת עבור מתמודדים רבים ,והחשיבות שיש
לחיזוק גורמי התמיכה בהורה המתמודד ,ובראשם בני המשפחה .עוד הודגשה ביום זה חשיבותם של הטיפול ,הליווי
והתמיכה בילד ובמשפחתו ,ונדונה חשיבות ההתערבות המוקדמת ,כבר בגיל הרך ,כדי להעניק לילד את המיומנויות
והכלים להתמודד עם מורכבות החיים במשפחה מתמודדת .חנה לוי ,סגנית מנהל אגף הרווחה ,סיכמה את יום העיון
ואמרה" :היה יום עיון חשוב ,מעניין ומלמד ,אשר חולל שינוי מהותי בחשיבה .זה משמח שלמגדל העמק חלק בקידום
מקצועי של נושא חשוב זה".
אחרי יום העיון קיבלנו תגובות חמות רבות ,והן מחזקות את ידינו להמשיך ולעסוק בנושא הורות של מתמודדים.
רבים כתבו לנו עד כמה הנושא חשוב ,ועד כמה הם מודים לנו על שהבאנו אותו לשיח משותף של גורמי שיקום ,אנשי
טיפול ,מתמודדים ובני משפחה .אני הסתובבתי כמו "אימא גאה" ,שמחה על הנחישות שלנו למצוא את הדרך לעסוק
בנושא ,ועל התוצר שהיה מרגש ומלמד .כאישה וכרכזת בעמיתים אני מקווה שנמצא את הדרכים להמשיך ולהדגיש
את ההזדמנות שנוצרת להורים ,לילדים ,למשפחות ולנו כחברה  -בליווי ,בתמיכה ובקבלת השראה מאותם מתמודדים
שהם גם הורים ,ושנדע לתת להם את החיזוק והתמיכה כדי שיוכלו לממש עצמם במלואם גם בתחום חשוב זה.
ואחרון חביב  -הכתבה הזו הביאה בעיקר את החוויה שלי ,אבל אני רוצה להודות מאוד לשתי שותפותיי לתהליך
הארוך והמורכב של בניית יום העיון ,וכן לאורנה קליין ,המנחה המחוזית ,ולענבר אדלר בן-דור ,מנהלת התכנית ,על
הליווי והתמיכה שלהן בתהליך.
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לוחמי הסטיגמה

			

צוות הסברה ב׳עמיתים׳:
נגה שטיימן ,גבריאל סמלסון ,יעל קרימגולד

כמה מאיתנו היו מוכנים להעסיק מתמודדת עם סכיזופרניה כבייביסיטר לבת שלנו? איך היינו מגיבים אם אח שלנו
היה מספר לנו שהוא התחיל לצאת עם מישהי שיש לה גם מאניה דיפרסיה? האם הייתי מעסיק אדם עם דיכאון? איך
הייתי מגיבה אם קולגה שלי לעבודה הייתה מספרת לי שהיא מתמודדת עם סכיזופרניה? מה הייתי עושה אם מישהי
שפגשתי בחוג יוגה הייתה מספרת לי שהיא בדיכאון קליני ולא יוצאת מהבית  -מלבד לחוג?

עם הפחד הקיומי מהשאלות האלו קמים כל בוקר לעולם עשרות אלפי אנשים שחווים התמודדות נפשית .פעמים רבות
הם יימנעו מאינטראקציות ,לא ייצרו קשרים קרובים ,לא ינסו להתקבל לעבודה ,יימנעו מחיפוש זוגיות – וכל אלה
בשל הפחד ש"יגלו" עליהם .נוסף להתמודדות עם מחלה או קושי נפשי ,שהיא מורכבת מאוד בפני עצמה וצורכת המון
אנרגיות במאמץ לנהל חיים רגילים ,יש עוד ממד שקשה אף יותר וקשור לכל אחד מאיתנו :ממד ההסתרה ,הבושה
והפחד מיחס מפלה ברגע שיגלו .את הממד הזה כולנו יכולים לשנות .כולנו יכולים להילחם בסטיגמה.
כשאנחנו פוגשים באדם חדש עולות בנו מיד מחשבות אוטומטיות שמתבססות על הידע והאמונות שלנו ועל התפיסות
החברתיות והתרבותיות שגדלנו איתן .לכן ,כשנשמע שלמישהו יש התמודדות נפשית מיד יעלו כל המחשבות האוטומטיות
שמובנות בנו ,ללא קשר לאדם שאנו פוגשים .במציאות של ימינו בכל בית קפה שנשב ,באירוע שנגיע אליו ,במקום
עבודתנו ,בבניין שלנו  -סביר להניח שיש אדם המתמודד עם מחלה נפשית ,וסביר להניח שאנחנו לא יודעים את זה.
אחד מחמישה אנשים חי עם דיכאון ,אחד ממאה עם סכיזופרניה .אנשים עם מחלות נפשיות יכולים לחיות חיים מלאים
לצד המחלה.
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אז מיהו לוחם סטיגמה?
כל מי שמוכן להצטרף לשינוי  -שינוי במחשבה ,שינוי בהתייחסות ,שינוי בהתנהגות .לא צריך לעבור קורסים ,לא צריך
הכשרה מקצועית ,לא צריך להיות אדם שמשקיע את כל מרצו בשינוי העולם .כולנו יכולים.

שינוי במחשבה  -אנשים הם לא המחלה שלהם
כשאנחנו שומעים שלאנשים יש התמודדות נפשית היא צובעת בעינינו ,פעמים רבות ,את הכול .כבר לא ננסה לשאול
מי הם ,מה הם אוהבים לעשות ,מי החברים שלהם ומה החלומות שלהם .אלא נראה אותם רק כ"סכיזופרן"" ,דיכאונית",
"מאני-דפרסיבי" .אבל אם נישאר שם עוד כמה רגעים ,רגע לפני שאנחנו מקטלגים את מי שמולנו ,נוכל לגלות אדם.

שינוי בהתייחסות  -הגיע הזמן לדבר
פעמים רבות ,כשנגלה שלאדם יש התמודדות נפשית ,נחשוש ולא נדע איך לדבר איתו .האם לשאול? מה לשאול?
כמה לשאול? בסופו של דבר ,אין תשובה אחת אחידה לכולם .התמודדות נפשית היא חלק מחיים שלמים של בן אדם.
לכל אדם מגיע חופש הבחירה אם לדבר או לא לדבר גם עליה .לפעמים אדם ירצה לשוחח ולשתף בהתמודדות שלו.
לעתים הוא ירצה שנדבר איתו על דברים אחרים לחלוטין .ובדרך כלל התשובה היא לדבר עם האדם על כל החלקים
של חייו  -על הפרק האחרון של "משחקי הכס" ,על משחק כדורגל ,על הצגה מעניינת שראה ,ועל ההתמודדות הנפשית
שהיא גם חלק מחייו.

שינוי בהתנהגות  -לתת הזדמנות שווה
לפני שאנחנו שופטים ומקבלים החלטה ,בואו ניתן הזדמנות .קרה שמישהו סיפר לנו משהו על עצמו ולא ידענו איך
להגיב :הובכנו ,הופתענו ,לא ידענו מה לעשות .גם אם מתעורר פחד כלשהו כשאנחנו שומעים שלמישהו יש
התמודדות נפשית ,אפשר לחשוב מה יעזור לנו להתמודד עם הפחד ולהיות איתו .לדוגמה ,קולגה בעבודה סיפרה לנו
שהיא מתמודדת עם מאניה דיפרסיה או סכיזופרניה .יכול להיות שברגע הראשון לא נדע מה לעשות באינפורמציה
הזאת .מה התגובה שלנו ,מה התגובה הנכונה עבורה .חשוב שנזכור שמי שמולנו הוא בדיוק אותו אדם שהיה לפני
שגילינו שהיא מתמודדת .מה שיכול לעזור לנו הוא לחשוב איך היינו מתייחסים לכל הודעה מורכבת אחרת :מחלה,
גירושין ,אירוע חיים קשה או מסובך ,ובאותו אופן להתייחס להתמודדות הנפשית.
דוגמה אחרת  -אנחנו מגלים שלמישהו שרוצה לשכור את הדירה שלנו יש מחלה נפשית ,ומפחדים שלא יוכל לשלם
את שכר הדירה בסדירות .זו לא סיבה לפגוע בזכותו לדיור .בואו נחשוב על פרוצדורות שיוכלו להבטיח שנקבל את
שכר הדירה  -כפי שננהג כדי להבטיח שנקבל שכר דירה מכל דייר באשר הוא.
אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לשינוי .הרבה שינויים קטנים יעשו שינויים גדולים בחייהם של אלפי אנשים .במהלך
חודש המודעות לבריאות הנפש התחיל קמפיין ״לוחמי הסטיגמה״ בעמוד הפייסבוק של תכנית עמיתים-חושבים
אחרת .עשרות אנשים הצטלמו למען המטרה עם המסר של המלחמה בסטיגמה.
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קורס מנחי סדנאות הסברה משותף לרכזות
ולמתמודדות  -במחוז חיפה והעמקים
לימור שגב ,רכזת תכנית ׳עמיתים׳ ,מתנ"ס מגדל העמק
נועה ,משתתפת בתכנית ׳עמיתים׳

השנה ערכנו לראשונה קורס מנחי סדנאות הסברה משותף שבו ישבו זו לצד זו משתתפות ורכזות ,ולמדו ביחד כלים
לקידום הסברה ולשינוי עמדות .קורס זה הוא קורס מנחי סדנאות הסברה הרביעי בתכנית עמיתים .הקורס נועד לייצר
שותפות ומעורבות בתוך התכנית ושינוי עמדות פנימי לפני היציאה לשינוי עמדות בקהילה ,ולתת ידע וכלים אישיים
ומקצועיים לעשות זאת .הקורס התקיים במחוז חיפה והעמקים ולקחו בו חלק שבע רכזות וחמש משתתפות.
מנחות הקורס :אורנה קליין ונגה שטיימן

נועה
כשלימור הרכזת פנתה אליי בהצעה להצטרף לקורס מנחות סדנאות הסברה של עמיתים ,ממש התלבטתי.
הייתי בתהליך של חשיפה הדרגתית .ליוויתי שנתיים מתמודדים במסגרת צרכנים נותני שירות ,ובמשך שנים לא
רציתי להשתתף בעצמי בקבוצות של מתמודדים .בשלב מסוים החלטתי להיחשף ,והצטרפתי לקבוצה של אנשים
איכותיים שעובדים במסגרת של צרכנים נותני שירות .ראיתי שהחשיפה הזו אפשרית ,והפחד קצת נחלש .משם
הבנתי שאני יכולה להיחשף בהדרגה.
כששמעתי על הקורס ראיתי בו הזדמנות להתפתחות אישית ומקצועית .עניין אותי ללמוד כלים להנחיית קבוצות
ולהתנסות בהנחיה משותפת עם רכזת .עסקתי בעבר בהנחיית קבוצות ,נהניתי מזה ורציתי להמשיך ולהעמיק את הידע
והניסיון שלי.
בקורס עצמו ,עצם הישיבה יחד של רכזות ומשתתפות יצרה תחושה שוויונית ושיתופית; למרות ההבדלים כולנו
חשובות לשינוי הסטיגמה .החוויה בקורס הייתה מרוממת ומרגשת  -לחשוב שיש גוף (עמיתים) שמאמין בנו ורואה
בנו אנשים שיכולים באמת להוביל תכנית ,שאנחנו אלה שנשבור את הסטיגמה  -זה היה חזק ומשמעותי בשבילי.
לאורך כל הקורס ראיתי את המנחות בטוחות שזה יכול להצליח .שהשוויוניות וההנחיה המשותפת של רכזות ומתמודדות
יצליחו .זה היה מצמרר ומרגש ,כי כמה שאני עובדת בקהילה ,וכמה שאני נטמעת ,עדיין יש מקומות שבהם אני יודעת
שקשה להחשף ולעקור את הסטיגמה מהשורש .כשאנחנו כקבוצה באות ואומרות "אנחנו נדבר על הסטיגמה ,ואנחנו
פועלות להשתלבות מלאה של האנשים בקהילה"  -זה נותן הרבה כוח.
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התכנים בקורס היו מלאי עניין ,מקצועיים ומעוררי מחשבה .זה לא היה פשוט לספר את הסיפור האישי שלי מול נשים
שאני לא מכירה .החוויה הייתה של קבלה .גם מצד המשתתפות והרכזות וגם מצד המנחות .עם זאת ,זו לא הייתה חוויה
פשוטה ,להיחשף ולבנות סיפור שיסופר לקהל .קיבלתי כלים להעברת מסרים ולעמידה מול קהל שסייעו לי לעשות
זאת .גם העבודה המשותפת עם נגה ,הרכזת שליוותה אותי בקורס ,חיזקה אותי ותרמה לי בהפיכת הסיפור ממשהו
אישי מאוד למשהו מקצועי ובעל מסר ,שיכול לעבור לקהל המיועד ולהביא לשינוי.
ההרגשה שאני יכולה להביא את עצמי ,היתה אחד הדברים שהיו חשובים עבורי .לא תמיד הכול היה קל .כך למשל,
באחד המפגשים חוויתי קושי סביב משוב לא פשוט שקיבלתי .הרכזות והמנחות תמכו בי ועזרו לי להתמודד .הרגשתי
שלכל דבר יש מענה ואפשר לדבר על הכול.
במהלך הקורס הרגשתי שהתחלתי להניף דגל ,ואני מוצאת בהדרגה את הדרך שלי להעביר לקהילה את המסר של
קבלת נפגעי הנפש .יצאתי מהקורס עם רצון עז להתחיל ולהשפיע ,ועם יכולת מקצועית לעשות דרך עם הקהילה .כיום
אני מחכה לממש את מה שלמדתי בקורס ,מתוך אמונה במה שהתכנית מכוונת אליו .אני גאה שאני משתייכת לקבוצת
המסבירנים ,ואני מאמינה שנצליח להביא לשינוי.
אני רוצה להודות ללימור שגב ,רכזת עמיתים במגדל העמק ,שמלווה אותי; לנוגה אקוני ,הרכזת שעבדה איתי במהלך
הקורס ותמכה בי בכל רגע ורגע; תודה לאורנה קלין ולנגה שטיימן ,מנחות הקורס ,ולעמיתים בכלל ,על המחשבה
וההשקעה בבניית הקורס ,על האוכל המפנק ,על הרעיון להנחיה בקו של רכזת ומשתתפת ,ובכלל על הפעילות המבורכת
לניפוץ הסטיגמה; ותודה למשתתפות האחרות על גילוי הלב ,על שיתוף הפעולה ועל הרצון המשותף לחולל שינוי.

לימור
מבחינתי הכול החל לפני כמה חודשים ,עת אורנה קליין ,מנחת מחוז צפון ועמקים ,באה אלינו ,הרכזות ,והציעה לנו
להצטרף לקורס ראשון מסוגו בעמיתים  -קורס מסבירנים משותף לרכזים ולמשתתפים.
השאלות והתהיות היו רבות :איך תהיה החוויה לשבת כלומדות כתף אל כתף עם משתתפים שאנו מלוות? האם תוכני
הקורס יהיו רלוונטיים גם עבורנו? לאילו משתתפים מתאים להצטרף לקורס הסברה? איך נהיה בו בזמן גם מלוות וגם
עמיתות ללימודים? ועוד ועוד דילמות .לחלק מהשאלות לא היו תשובות ,ולא נותר אלא לנסות ולראות.
האמונה הנחושה של אורנה בדבר הפוטנציאל האדיר של קורס כזה הדביקה בהדרגה ,גם אותנו ,והקורס יצא לדרך.
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נפגשנו אחת לשבועיים בטבעון ,ונגה שטיימן הגיעה מתל אביב "הרחוקה" להנחות ולהוביל את הקורס יחד עם אורנה.
כל אחת מהרכזות ,הציעה לכמה משתתפים פוטנציאליים להצטרף למסע ,ולאחר ריאיון יצאנו לדרך .רצה המקרה
ובקורס היינו נשים בלבד  -משתתפות ,רכזות ושתי מנחות .מצד אחד ,חסר המגוון המגדרי .מצד שני  -זכינו לקבוצה
אינטימית ולאינטואיציה נשית חזקה ...תוך שתיים-שלוש פגישות הפכנו לקבוצה מגובשת ומרגשת.
למדנו יחד כיצד בונים סיפור אישי ,ומהי חשיבותה של החלמה; כיצד לבנות סדנה ,וכיצד היא מסייעת בהתמודדות
עם סטיגמה והדרה; בין התרגילים ,ההתנסויות והרצאות האורח העמיקו הקשרים בינינו והיטשטשו הגבולות הרשמיים
בין "רכזות" ל"משתתפות" .כל רכזת ומשתתפת כתבו יחד את הסיפור האישי ועבדו על הצגתו בפני הקבוצה .במעגל
שמענו סיפורים אישיים נוגעים ללב ,התחברנו שוב לעוצמה האישית שבכל משתתפת והתמלאנו השראה וכוחות
מתיאור תהליך ההחלמה האישי שכל אחת עוברת ועברה .יחד בנינו סדנאות הסברה והתנסינו בהעברה שלהן לשאר
הקבוצה .לאורך כל הדרך ריכזו נגה ואורנה את הקורס ועזרו לנו להתמודד עם האתגרים הרבים שהיו כרוכים בתהליך
מעין זה .בהרבה רגישות והקשבה הן סייעו לנו לקחת את אתגר ההסברה העצום ולהתחיל לפתח אותו בהדרגה לכדי
משנה סדורה.
ולא שחסרו אתגרים וקשיים .המעבר ממשתתפת למסבירנית אינו קל .לחלק ממשתתפות הקורס הייתה זו הפעם הראשונה
שבה שיתפו אנשים זרים בסיפורן האישי ,והדבר היה כרוך בלבטים ובחששות רבים .הדילמה שלנו ,כרכזות ,איך לתמוך
ואיך ללוות ,הייתה אף היא לא פשוטה .נדרשו מאיתנו רגישות ,גמישות ותמיכה  -עוד יותר מאשר בעבודתנו הרגילה.
גם המעבר ל"קדמת הבמה" ,לעמדת המנחה ,היה מאתגר ומורכב .לא כל שכן ,כשלאלו הצטרף האתגר להנחות במשותף.
במילים אחרות  -קל זה לא היה...
בסופו של יום ,אחרי שישה מפגשים ,אפשר להסתכל בסיפוק על הדרך הארוכה שעשינו .אין ספק שזו רק ההתחלה,
ושנדרשת עוד עבודה רבה לפני שנוכל לצאת אל השטח ,זוגות-זוגות ,ולהנחות .עם זאת ,משהו חדש התחיל לצמוח
כאן ,ולפנינו האתגר למצוא איך להמשיך בעבודתנו המשותפת  -הן כמסבירניות הן "בכובע הרגיל" שלנו כרכזות
וכמשתתפות ,לפתח אותה ולהתפתח בה.
במבט לאחור אני רואה את הערך הרב של הקורס המשותף גם עבורי  -כאדם ,כרכזת ,כשותפה בתהליך ,וגם עבור
המשתתפת שליוויתי  -שקיבלה כלים רבים וחיזוק גדול לביטחונה העצמי.
לקחים רבים הופקו מן הקורס ,ואין לי ספק שהקורס הבא יהיה טוב עוד יותר מזה שלנו .אך חשוב מכך ,כיום ברור לי
הערך הרב שיש לקורס משותף לרכזים ולמתמודדים .אין כמו למידה ,יצירה והתפתחות משותפת כדי לחזק את הקשר
בין הרכזת למשתתפת ,להעמיק בתהליך ההחלמה ולבנות מסר משותף של שוויון הזדמנויות ,יכולות ותקוות .אני
מקווה מאוד שקורסי המסבירנים הבאים של עמיתים יהיו כולם משותפים לרכזים ולמתמודדים .אני בטוחה שהתכנית
כולה תצא נשכרת ,ושפעילויות ההסברה שלנו בקהילה רק ילכו וישתפרו כתוצאה מכך .תודה לאורנה על החזון ולנגה
על ההירתמות והשותפות בהובלה.
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קבוצות סקיט לאימון בקוגניציה חברתית
ואינטרקציה בין אישית בתכנית עמיתים

עדי לידר ברבינג ,Msw ,מנחת מחוז מרכז ,תכנית ׳עמיתים׳

תינוק מגיע לעולם .רגע אחרי שיתאושש מחוויית הלידה יתחיל לחפש את מקור ההזנה ,החום והתמיכה .חיפוש זה
אחר קשר שייתן מענה לצרכיו החומריים והרגשיים ימשיך ויתפתח לאורך כל מעגל חייו ,ויקבל עוד רבדים וממדים.
הוא יתחיל לחייך לסובבים אותו ,יושיט יד ,יחפש את תגובת הוריו; יתמקם בסביבה המשפחתית ביחס לאחיו ,ואחר
כך ייצור קשר גם עם דמויות סמכות מחוץ לבית ועם בני גילו .אופי הקשרים שיקיים בחייו יושפע מיכולותיו הבין-
אישיות המולדות ,מקורותיו ומסיפור חייו כפי שיתפוס אותם ,ומהאופן שכל אלה יפגשו את הנורמות החברתיות
בסביבת מגוריו .נוכל לראות כי אנשים שונים מתמודדים עם אותו מצב באופן שונה וייחודי .הדרך שבה נתמודד עם
המצב תהיה קשורה ,פעמים רבות ,לאופן שנתפוס אותו.

כל אחד מהאנשים באיור בטוח כי מה שהוא רואה הוא "האמת המוחלטת",
והם יכולים להמשיך ולהתווכח עוד ועוד .אי-הבנה מסוג זה יכולה להוביל
לחוסר נעימות כשמדובר בנושא פשוט ,שאנחנו לא מייחסים לו חשיבות
רבה .אך במקרים שהם עקרוניים עבורנו תלווה אי-ההבנה ברגשות
שליליים ,והשיחה עלולה להתדרדר למשבר ביחסים.
מטרתן של התערבויות קוגניטיביות-התנהגותיות היא לעזור לנו להבין את
הדרך הייחודית שבה אנחנו תופסים את העולם ,ואת האופן שבו תפיסה זו
משפיעה על הדרך שבה אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו .סקיט ()SKIT
היא התערבות קבוצתית מובנית לאימון בקוגניציה חברתית ואינטראקציה
בין אישית המבוססת על ערכת למידה .במסגרת ההתערבות נפגשים 12-10
משתתפים ושני מנחים למפגשים בני שעה ,במשך כשישה חודשים.

מספר גיא ,בן  50מרמלה:
"אני עובד בחלוקת עיתונים .לפני הקבוצה לא ידעתי לזהות מה אנשים מרגישים ולא ידעתי איך לגשת אליהם .היום,
אני מסתכל להם על הפנים ויודע לזהות את הרגשות שלהם .אני יודע להגיד אם הבן אדם שמח וכדאי להתקרב ,אם
הוא רוצה לפתח איתי שיחה או אם בכלל לא כדאי לגשת .זה מאוד חשוב בעבודה שלי כי אני פוגש הרבה אנשים
וכל אחד בא עם מצב רוח אחר".

מספרת אפרת ,בת  40מראשון לציון:
"הסקיט לימד אותי להבין שמה שאני חושבת זה השערה .לא עובדה .לפני כן הייתי בטוחה שכל מה שאני חושבת זה
ככה גם במציאות .אבל היום אני מבינה שיכול להיות שזה נכון וגם יכול להיות שלא .אני יותר רגועה וחושבת עוד
רגע לפני שאני קופצת למסקנות וישר מתנהגת על פיהם ואחר כך מתחרטת".
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אז איך זה קורה?
ידע הוא כוח!
במהלך המפגשים המנחים מעבירים ידע מעולם הפסיכולוגיה:
·      איך לשפר את היכולת לזהות רגשות של אנשים אחרים באמצעות לימוד "רמזי פנים"?
·      איך "מחשבה בוראת מציאות"?
·      איך משפיעות הכוונות שלנו על ההתנהגות שלנו במצבים חברתיים?
ועוד...
הידע מועבר באווירה נעימה ובמגוון דרכים יצירתיות .העבודה הקבוצתית מלווה בתרגול שמתקיים בין המפגשים עם
שותפים לתרגול ,המלווים את התהליך ותומכים בו.
התערבות הסקיט מועברת במסגרת תכנית עמיתים מאז שנת .2011
במהלך השנים פעלו בתכנית עשרים קבוצות סקיט .כ 130-משתתפים סיימו את ההתערבות.
 21אנשי צוות סיימו את ההכשרה ,ובהם שש מנחות מחוזיות.
בימים אלה פועלות קבוצות ברמלה ,בראשון לציון ,בחיפה ובכפר מנדא.
אתם מוזמנים לפנות לרכזי התכנית ולשמוע על קבוצה העתידה להיפתח באזור מגוריכם.
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מפגש מדומה וירטואלי בין מתמודדים עם מגבלה
נפשית לבין הקהילה ככלי לצמצום סטיגמות שליליות
אוהד שקד ,דוקטורנט למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה
נגה שטיימן ,מנהלת תחום הסברה ,תכנית ׳עמיתים׳

פעמים רבות אנו פותחים את סדנאות ההסברה שלנו בתכנית עמיתים עם שמש אסוציאציות על המילה "חולה נפש".
בקהלים שונים  -בני נוער ,אנשי מקצוע ,נותני שירותים ,צוותי מתנ"סים וקבוצות שונות בקהילה  -כמעט תמיד שמש
האסוציאציות היא זהה" :מסוכן"" ,אלים"" ,לא צפוי"" ,מסכן" ,ועוד ועוד .כל אלו הם סטראוטיפים שליליים ,מחשבות
אוטומטיות שיש כלפי האדם המתמודד בשל השתייכותו לקבוצה חברתית מסוימת .מחשבות אלו הן תוצר של
תפיסות חברתיות ותרבותיות שגדלנו איתם .פעמים רבות הן מונעות מאיתנו להכיר את האדם כמו שהוא באמת.
בשנים ארוכות של מחקרים בפסיכולוגיה חברתית למדנו שאחד הגורמים המחזקים ביותר סטראוטיפים הוא חוסר
הידע .כאשר איננו מכירים אדם המתמודד עם סכיזופרניה ,או שאנו מכירים ומעולם לא הקשבנו לו ,איננו יודעים מה
היא בדיוק סכיזופרניה ,איך חיים איתה ,כמה שונים המתמודדים עם סכיזופרניה זה מזה ועוד .חוסר הידע הזה מביא
אותנו להתייחס בצורה דמונית  -שלילית ואחידה  -כלפי כל המתמודדים עם סכיזופרניה ,ומעבר לכך אנו לא מאמינים
שהם בכלל יכולים להשתנות ,להתקדם או להשתפר.
לכן ,אחת הדרכים המוכחות למלחמה בסטראוטיפים ובתפיסות שליליות היא מפגש .לפי תאוריית המגע ,מפגשים בין
אנשים שונים מביאים ללמידה הדדית מחודשת .למידה זו מביאה לעיצוב מחדש של התפיסות השונות כלפי האדם
שעמו נפגשנו ,וכלפי הקבוצה שהוא מייצג עבורנו.
שיטת המגע המדומה היא מערכת אינטראקטיבית המדמה למשתתפים שיחה ודיאלוג .המערכת מיועדת לדמות שיחה
בין משתמשים מקבוצות שונות ותהיה זמינה בכל מחשב ,טלפון סלולרי או טאבלט .המערכת נבדקה מחקרית ומפותחת
בארבע שנים האחרונות על-ידי אוהד שקד ופרופ' דפנה קנטי מאוניברסיטת חיפה ,ועל-ידי פרופ' עירן הלפרין ופרופ' תמר
שגיא מהמרכז הבינתחומי בהרצליה .בפרויקט שמפותח בשיתוף עם תכנית עמיתים יוכלו המשתמשים "להיפגש" עם
סרט וידאו של מסבירן מהתכנית שצולם מראש ,לשאול אותו שאלות שמעניינות אותם ולקבל תשובות לשאלותיהם.
מערכת המפגש המדומה הווירטואלי שונה מצפייה בסרטון וידאו רגיל .במחקרים שערכנו בארבע השנים האחרונות
הראנו שמערכת אינטראקטיבית שמבוססת על מבנה של שאלות ותשובות ,שגמישה לרצונות המשתמש ומאפשרת
לו לבחור מה לשאול את האדם שהוא פוגש  -היא קריטית ובעלת משמעות רבה .שימוש בשיטה זו מעורר תחושה
של השתתפות במפגש אמיתי ,מאפשר למשתתף שליטה ומעודד אותו להיחשף למסרים רבים יותר מדמות הווידאו
שאיתה הוא נפגש .במרבית המקרים "מפגש" מסוג זה גם מעלה את רמת העניין ושביעות הרצון שלו.
יתרה מזאת ,המערכת מנצלת את היתרונות הרבים הקיימים בעולם הדיגיטלי .היא מעודדת משתתפים שלרוב סבילים
ולא שואלים שאלות להיות פעילים; היא מאפשרת למשתתפים להסתתר מאחורי מסך האנונימיות ולשאול שאלות
קשות ולא נעימות שהיו חוששים או מתביישים לשאול במפגש פנים אל פנים; נוסף לכך היא כיפית ונעימה לשימוש,
ומאפשרת למשתמשים להיפגש עם מתמודד עם קושי נפשי במקום ,בזמן ובצורה שנוחים להם ,מה שמעודד שינוי
חיובי בתפיסות הקיימות כלפיהם.
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מערכת זו לא באה להחליף מפגשים אמיתיים .מפגשים דיגיטליים  -תהא תחושת המציאות שהם מעניקים חזקה ככל
שתהיה  -לא יחליפו לעולם את חוויית המפגש הבלתי אמצעי הקיימת במפגש פנים אל פנים .אנו מציעים להשתמש
בה כערוץ תקשורת נוסף שינגיש מפגשים עם מתמודדים עבור רבים בקהילה שלא היו נחשפים אליהם בדרך אחרת,
וככלי שמאפשר עידוד והכנה לקראת מפגשים פנים אל פנים.
מערכת המפגש המדומה שאנו מפתחים תהיה מבוססת מחקרית .בשלב הראשון אנו רוצים ללמוד מהשטח אילו
שאלות הן המעניינות ,המציקות ,החשובות והמסקרנות ביותר שאפשר להציג בפני מתמודד עם קושי נפשי.
להשתתפות בסקר לא צריך הרבה .להקשיב לסיפור (המרתק) של סהר (פחות מ 2.5-דקות) ולמלא אחר ההוראות
שיאפשרו לנו להבין מה הייתם רוצים לשאול אותו (עוד  5דקות) .ככל שיענו לשאלון זה יותר אנשים כך נוכל לבנות
מערכת יותר טובה ויותר מדויקת.
לחץ למעבר לסרט

נמשיך ונעדכן אתכם בהתפתחות של המערכת….
תודה מראש על העזרה של כולם!
נגה ואוהד
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זרימה  -תערוכת אמנות וסיפור אישי
הילה שליט ,רכזת תכנית עמיתים ,מתנ"ס יבנה
שיפי אטינגר ,אמנית ומשתתפת בתכנית ׳עמיתים׳

הכול התחיל לפני כחצי שנה ,מספרת הילה שליט ,כשהצעתי לשיפי ,משתתפת בתכנית שהראתה לי את הציורים
שלה ,להציג אותם בתערוכה .שיפי לא רצתה .לפני חודשיים הרעיון לתערוכה עלה שוב ,הפעם ממנה .שמחתי מאוד
וביקשתי שנקיים את התערוכה במסגרת אירועי חודש המודעות של תכנית עמיתים .סיכמנו כי נשתף פעולה בהקמת
התערוכה ,וכי נקבל את כל ההחלטות יחד.
העבודה המשותפת התחילה בהגדרת הרעיון ,בבחירת המקום ,בגיבוש התוכן של ערב הפתיחה ובבניית סיפורה האישי
של שיפי כפי שיוצג בו .לכל אחת מאיתנו היו גם משימות משלה :אני הייתי אחראית לארגון ולהזמנת ראש העיר,
ושיפי הייתה אחראית להיבט האמנותי ולקשר עם מנהל הסדנה לאמנות ,לבחירת התמונות ולכתיבת הטקסטים .בזכות
שיתוף הפעולה בינינו האירוע היה מרתק ,מרשים ,ובעיקר מרגש.
שיתוף הפעולה אפשר לנו להעמיק את היכרותנו ,להתקרב זו לזו ולהרחיב את השיח בינינו .לפני שהתחלנו בעבודה
ניהלנו שיח פתוח על הקשיים של כל אחת בהפקת האירוע ,על המטרות שברצוננו להשיג ,על האינטרסים המשותפים
והאישיים של כל אחת מאיתנו .כל אחת מאיתנו הכירה את חולשותיה ואת חוזקותיה של האחרת ,והכנות והאמון
שלנו זו בזו היו רכיב חשוב בהצלחת האירוע .שני התפקידים שאני מילאתי בד בבד  -מצד אחד רכזת תכנית עמיתים,
מצד שני שותפה שווה בעבודה המשותפת  -העשירו את החוויה שלי.
בערב הפתיחה נכחו כמעט ארבעים איש ,ובהם ראש העיר יבנה ,מנהל הרשת למרכזים קהילתיים יבנה ,חלק ממנהלי
שלוחות המתנ''סים ,אנשי שיקום מיבנה ,משתתפים מתכנית עמיתים ,חברים ומשפחה .הערב היה מאוד מרגש.
בתחילה התרשם הקהל מהתערוכה עצמה ,ואז האזין לסיפורה האישי של שיפי.

סיפורה האישי של שיפי אטינגר
שמי שיפי .אני מציירת בזמני החופשי ,מצלמת ומשתדלת לתרגל יוגה על בסיס יומי .שנים רבות הייתי צלמת גלישת
גלים ,ובשנים האחרונות אני מדריכה לגלישת גלים  -לרוב עם ילדים .טיילתי הרבה בעולם ,ובמהלך הטיולים עבדתי
כצלמת ומכרתי קצת ציורים.
לאחר שנתיים של עבודה רצופה כמדריכת גלישה נסעתי לחופשה בסרילנקה ,ומאז השתנו חיי לגמרי .הדבר האחרון
שאני זוכרת הוא מסיבת חוף ,מקום שמח ועליז ,תחושה טובה .התעוררתי בישראל ,בבית חולים לבריאות הנפש .הייתי
בשוק .לא הבנתי מה קורה איתי .לדברי הרופאים שתיתי מים שהכילו ,ללא ידיעתי - MD ,סוג של סם.
במשך שנה וחצי חוויתי עליות ומורדות בעקבות תרופות וטיפולים לא מתאימים .הייתי לוקחת תרופות ומרגישה
טוב ,מחליטה להפסיק להשתמש בהן ,ואז המצב התדרדר שוב וחזרתי לאשפוז .הרגשתי כמו זומבי .מי שמכיר אותי
יודע שאני בחורה אנרגטית וחייכנית ,שתמיד עושה ויוצרת .באותה תקופה כמעט שלא זזתי .הייתי בבית רוב היום,
נטולת אנרגיות וכבדה.
תהליך מציאת הטיפול המתאים הוא ניסוי וטעייה בפסיכיאטריה .כדור ,זריקה או טיפול תרופתי יכולים לעזור לאחד
ולא להשפיע על אחר .אצל כל אדם האיזון הכימי במוח הוא שונה .בסופו של דבר נמצא הטיפול המתאים.
במהלך השנה וחצי האלו עברתי תהליך של קבלת עצמי מחדש ,של מי שאני כיום .אחרי שחליתי לא תמיד קיבלו אותי
או רצו בחברתי .הבנתי שאם יש סביבי אנשים שלא מקבלים אותי ,אני יכולה לבחור שלא להיות בחברתם .אני יכולה
להתקרב למי שכן מקבלים אותי ולזמן חיוביות לחיים שלי .החלטתי לשחרר את הפחד שלי מקבלת עזרה מהמשפחה
ומהחברים ,להיות פתוחה ,לא לוותר ולנסות דברים שונים ומגוונים.
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לא כל הרגעים באותה תקופה היו חיוביים ,שמחים ויפים .כמו מזג
האוויר  -רגע הייתי סוערת ורגע רגועה; תחושה של קור התחלפה
בתחושה של חום .כמו מזג האוויר  -גם בנו הזרמים משתנים.
למדתי לזרום עם הרגשות ולדעת שאם היום גשום זה לא אומר
שמחר לא תזרח השמש.
זה לא היה קל ,היו בי פחדים וחרדות וחשבתי שלעולם לא אוכל
לחזור לעצמי .הסתכלתי בציורים שציירתי ובמשפטים שכתבתי
לעצמי בעבר וגיליתי כמה חיוביות הייתה בי .הבנתי את משמעות
המשפט "מחשבה יוצרת מציאות" .ההבנה הזאת נתנה לי את הכוח
לחזור לחיים אקטיביים ושמחים .אדם צריך להאמין בעצמו ,להתחזק
פנימית ,נפשית ,חיצונית ורוחנית ,לקחת כדורים לאיזון אם צריך,
ובעזרת החוזק שלו להתחבר לסביבה ולאחרים ולהמשיך קדימה.
נעזרתי גם בגופים חיצוניים .דפנה מהחונכות ,עמיתים ,נטלי ושרון
מהעבודה הסוציאלית וכמובן הרופאים במרפאה לבריאות הנפש ביבנה .בעקבות העזרה שקיבלתי קרו דברים משמעותיים.
יצאתי יותר מהבית ,יצרתי קשרים ,חזרתי לגלוש ,לעבוד ,לטייל ,לצלם ,לצייר ולעסוק בספורט.
זה לא קרה ב"בום" .בכל יום התחזקתי עוד קצת .אחרי כמה חודשים זה כבר הפך לחלק ממני .אם נסתכל על החיים
שלנו כמו על מים נוכל לזרום ולעבור מכשולים .כמו שהמים מגיעים לאבן ומוצאים דרך לעבור אותה ולא להיתקע.
בחברה עדיין יש סטיגמה כלפי אנשים עם מוגבלות נפשית ,וכולם נתפסים כזהים " -משוגעים" .אמנם כל בני האדם
דומים זה לזה ,אך גם שונים זה מזה .לכולנו יש חלקים שליליים וחיוביים ברמות שונות ,בהיבט המחשבתי ,הרוחני,
הפיזי והנפשי .קל יותר לפתח הבנה כלפי מוגבלות פיזית גלויה  -אדם על כיסא גלגלים ,קטוע איברים או עיוור.
לעומת זאת ,קשה יותר לקבל ולהבין מוגבלות נפשית שאינה נראית לעין.
פעמים אין ספור אמרו לי "הכול בראש שלך ,את חיה בסרט ,מה הבעיה שלך לצאת מזה" .חשוב לי להדגיש שהמצב
הנפשי אינו בחירה של האדם .המוגבלות היא תוצאה של חוסר איזון כימי במוח .ובדומה למחלות אחרות הדורשות
איזון תרופתי ,דוגמת סוכרת ואנמיה ,גם כאן צריך להיעזר בתרופות .הבחירה היא באופן החיים עם המגבלה .אני
מצאתי את הדרך שלי :התרופות שעושות לי טוב ,התמיכה שאני מקבלת ,והבחירה לחיות את חיי בדרך הטובה ביותר.
אני רוצה להודות במיוחד להילה ולתכנית עמיתים על האפשרות לחזור לפעילות ספורטיבית שמפחיתה כאב ונותנת
לי הרגשה נפלאה ,וגם על ההזדמנות לקיים את הערב הזה ולהציג את יצירותיי .לפני חודשיים לא הייתי מוכנה להופיע
בפומבי ,אבל כיום אני מספיק חזקה כדי לשתף בסיפור האישי שלי וביצירות שלי.
אם הסיפור שלי והשקפת העולם שלי ייתנו ולו לאדם אחד כוח להתקדם ,להיות חיובי ולראות את היופי  -זכיתי.
תערוכת אמנות והסיפור האישי של שיפי אטינגר התקיימו במסגרת חודש המודעות לבריאות הנפש של תכנית
עמיתים ביבנה.
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