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דברי יו״ר הסתדרות האחים והאחיות

אחיות ואחים יקרים!

בערבו של ראש השנה הקודם, התשפ"א, 

היו בעיצומו של הגל השני  ישראל  תושבי 

במלחמה  היינו  והאחים,  האחיות  ואנחנו, 

כל  של  חייהם  ועל  בריאותם  על  עיקשת 

של  ארוכים  שבועות  ובחלוף  ואיש.  אישה 

טיפול מסור ועבודה סיזיפית של כל אחת 

ואחד מכם, ומשנדמה היה לתקוות ליבות

מן ועברה  דעכה  כבר  המגפה  כי  כולנו 

מחדש,  להתמודד  נאלצנו  שוב  העולם, 

הפעם עם גל שלישי נוסף של המגיפה.

הארוך המסע  בכל  די  היה  לא  וכאילו 

והמורכב הזה בתקופת נצח שנמתחה על 

פני כשנתיים ימים, כיום – ערב ראש השנה 

הגל של  בשיאו  מצויים  אנו   - התשפ"ב 

ולמעלה חדשים  ווריאנטים  עם  הרביעי 

מתוכם ביום,  קורונה  מאומתי  מ-10,000 

אלפי חולים ומאות במצב קשה.

ונפשית, פיזית  והשוחק,  המתמשך  המאמץ 

של כל צוותי הסיעוד, חייב אותנו מלכתחילה

לאחיות  נאותים  תנאים  להבטחת  לפעול 

המאבק בחזית  המתמודדים  ולאחים 

וכך עשינו  זכויותיהם.  ולהגנה על  בקורונה 

בגין  תשלום  נאות,  למיגון  המתייחס  בכל 

אספקת  אדם,  כוח  תוספת  הבידוד,  ימי 

העבודה,  שעות  הסדרת  מתאים,  ציוד 

הבטחת תשלום שכר, תשלום בגין שעות 

שגרתיות,  בלתי  בשעות  עודפות  עבודה 

ואלפי תקנים חדשים להקלת העומס על 

האחים והאחיות בשגרה ובחירום ועוד עוד.

הצונאמי שפקד את העולם והארץ בעקבות

את אתו  וסיים  שטף  לא  הקורונה,  גלי 

התחלואים המבניים  של מערכת הבריאות –

אדם  כוח  העדר  באמצעים,  המחסור 

חלפו  לא  אלה  כל  מספיק.  הלא  והשכר 

ואפילו  המגיפה,  בתקופת  העולם  מן 

אפשר לומר כי הקורונה רק הדגישה שוב 

אלו נושאים  על  דגש  לשים  ההכרח  את 

פעולת  את  לטייב  כדי  מאמץ  ולהשקיע 

בשגרה,  משאבים  לה  ולהזרים  המערכת 

נאות  לטיפול  יזכו  ישראל  שאזרחי  כדי 

חזקה  תהיה  הבריאות  ומערכת  בשוטף 

דיה לתת מענה הולם בכל משבר שעלול 

להתפתח, כמו זה שחווינו.

לצד הקורונה, לפני מספר חודשים נבחרה 

חדשה  ממשלה  והושבעה  חדשה  כנסת 

של  גיבושו  לסיים  אלה  בימים  המבקשת 

תקציב מדינה חדש, לאחר תקופה ארוכה 

שלא היה כזה.

העיתים  צוק  למרות  זה,  דברים  במצב 

היה  המגיפה,  שמייצרת  הגדול  והעומס 

של  ארוכה  בשורה  במקביל  לטפל  עלינו 

נושאים הנוגעים בליבת חייהן של האחיות 

שלא סובלים דיחוי, בין היתר בצורך להפוך 

ואחיות  אחים  של  תקנים  אלפי  לקבועים 

להמשיך  הבריאות,  למערכת  שנוספו 

ביוזמה לחקיקת חוק האחיות, להחזיר את 

הדיונים ביחס לצמצום העומסים המוטלים

על האחיות ומיגור האלימות כלפיהן.

אנו  המדינה  תקציב  במסגרת  כן,  כמו 

מקיימים דיונים אל מול הממשלה להחרגת

הגיל את  להעלות  ניסיון  מכל  האחיות 

המינימלי בו זכאית האחות לצאת לפנסיה

המקצוע  היום.  לקבוע  מעבר   ,65 בגיל 

כמו האחיות,  של  והשוחק   המאתגר 

התייחסות  מחייב  למשל,  צבאי  שירות 

לאור  וככזה,  המקצועות,  יתר  מכל  אחרת 

השחיקה המנטלית והגופנית, יש להשאיר 

את הבחירה מתי לסיים את השירות ולצאת 

לפנסיה בידי האחות עצמה. ולכן לא יהיה 

זה ראוי לחייב את האחיות בחוק להישאר 

62. תקוותנו בהקשר  לגיל  בעבודה מעבר 

לא  האחיות  לעבודת  שההערכה  היא  זה 

תישאר ב"מחיאות כפיים" בלבד ובקשתנו 

נהסס  לא  אחרת  קשובות,  לאוזניים  תגיע 

את למנוע  מנת  על  באמצעים  לפעול 

עבודה  בכוח  האחיות  על  לכפות  העוול 

מעבר לגיל 62.

כאמור, גם בשנה זו אתגרים רבים עומדים

ואנחנו בשגרה,  כמו  במגיפה  לפתחנו, 

נמשיך לפעול באותה הנחישות כלפי זכויות 

במקצועיות גם  כמו  והאחיות,  האחים 

במטרה  והכל  המטופלים,  כלפי  ורגישות 

של  העבודה  ותנאי  סביבת  את  להיטיב 

שיפור  גם  שמשמעותה  והאחיות,  האחים 

הטיפול הרפואי למטופלים.

מבקשת  עמוסות,  שנתיים  לאחר  מכאן, 

להביע מכם,  ואחד  אחת  לכל  להודות 

לעבודת  שלי  הערכתי  את  ליבי  מעומק 

הקודש שאתם עושים עבור אזרחי ישראל, 

המקצועיות,  על  המון  ולכן  לכם  שחייבים 

המחיר  ועל  החמלה  על  המסירות,  על 

ומשפחתי,  אישי  באופן  משלמות  שאתן 

כל  של  ההערכה  את  ולכן  לכם  ולהעביר  

פועלכם  על  הבריאות  מערכת  קברניטי 

ישובו השגרה  ימי  כי  ייתן  ומי  היומיומי, 

לחיקנו ונחזור לחיים שלווים ושפויים יותר.

שנה  בישראל  ואחות  אח  לכל  מאחלת 

ובחיק בעבודה  ושקטה,  בריאה  טובה, 

המשפחה.

שנה טובה,  

אילנה כהן   
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תתקדמו
לתארי ניהול 

במכללה האקדמית נתניה

*המל"ג אישרה את פתיחת תוכנית הלימוד לתואר שני בניהול בגרונטולוגיה. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג. 
 **המלגות המוצעות יינתנו לעובדי בתי החולים בהצגת אישור העסקה פעיל ובכפוף לנוהל כפל מלגות ולנהלי רישום

ושכ"ל של המכללה האקדמית נתניה לשנה"ל תשפ"ב כפי שיפורט בעת הייעוץ האקדמי ו/או במדור שכר הלימוד במכללה. ט.ל.ח.

בראשות פרופ' יעקב הרט, דיקן ביה"ס ונשיא המכללה, נמנה על בכירי מערכת הבריאות 
בישראל בהיותו מומחה במנהל רפואי המכהן כיום כנשיא איגוד מנהלי בתיה"ח

מסלול לימודים משולב המאפשר לימודים מהבית ובמכללה
סגל מרצים מהשורה הראשונה

מגוון מלגות וסיוע במימון שכ"ל **
קידום מקצועי לתפקידי ניהול

לימודי בוקר/ ערב מותאמי קריירה

בימים אלו כולנו עדים לצורך הגואה ובחיוניות הרבה של עובדי מערכות הבריאות. 
מתוך הצורך הזה גיבשנו עבורכם מסלולי לימוד אופטימליים היוצרים עבורכם 

הזדמנות להשפיע על עתיד מערכת הבריאות בישראל

    netanya.ac.il*2443

אל תפספסו את השנה!

ניהול בגרונטולוגיה
)M.A( תואר שני

ניהול מערכות בריאות
)M.H.M( תואר שני | )B.A( תואר ראשון

לראשונה בישראל!
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הנחיות למחברים לכתיבת מאמר
את כתב היד  הכתוב בעברית יש לשלוח בדואר אלקטרוני לעורכת 

Blue_or@yahoo.com :העיתון, חנה שצמן

יש לצרף למאמר את עמוד השער בדף נפרד ולציין בו את שם המאמר,

שמות המחברים, תפקידם,  התואר האקדמי וההשתייכות המוסדית 

ומספרי טלפון  ובנוסף כתובת, כתובת דואר אלקטרוני  של הכותבים 

והכותבים  בצורה  נא לרשום את פרטי המאמר  בנוסף  להתקשרות. 

הבאה:

שם
המאמר

שם
המאמר 
באנגלית

שמות
הכותבים 
בעברית

שמות
הכותבים
באנגלית

כתובת
אי מייל של

מכותב ראשי

המאמר ייכתב בגופן דויד בגודל  12, ורווח של שורה וחצי, ואורכו לא 

יעלה על 3,000 מילים.  כולל התקציר. ורשימת מראי מקום  המאמר 
ייכתב לפי כללי כתיבה מקובלים.

לוחות, תמונות ותרשימים: 
יותר משלוש(  )לא  לנושא המאמר.  ניתן לצרף תמונות  רלבנטיות 
על התמונות להיות באיכות גבוהה. ניתן לצרף טבלאות ושרטוטים, על 

רקע לבן, רק אם הם מוסיפים להבנת הכתוב, ולא חוזרים על מידע 

שפורט בטקסט.  את הטבלאות והתצלומים יש לצרף בנפרד בפורמט 

 Jpeg

מראי מקום  
על מנת להקל על הכותבים  יצוין רישום מראי המקום  בגוף המאמר
המקום  מראי  ברשימת  במאמר.  ברצף  סידוריים  במספרים 
לפני  )עברית  הא-ב   סדר  לפי  הפריטים  יופיעו  המאמר  בסוף 
אנגלית( ויכילו את המידע בסדר הבא: שמם של כל המחברים, 
שנת ההוצאה, אם הציטוט הוא מסקירה, ממכתב או מתקציר, יש 
לציין זאת בסוגריים רבועים. אם הציטוט נלקח מספר, יש לציין 
את שמות מחברי הפרק הרלוונטי, את  שמות עורכי הספר, שם 

העיר, שם המוציא לאור, מספרי עמודים. 
מומלץ להימנע מניסוח מגדרי בטקסט, העדיפו "ראו לוח 1" על פני 

"ראה לוח 1" או  במקום היא או הוא, ניתן להשתמש בלשון רבים:
המטופלים;  החולים... וכו'

)מומלץ  שימוש  נעשה  שבהם  המקורות  במספר  חסכנות  לנהוג  יש 

של  האזכורים  בין  מלאה  התאמה  על  ולהקפיד  מעשרים(  יותר  לא 
המקורות בטקסט לבין הופעתם ברשימת המקורות. 

לפני הפרסום יישלח המאמר להגהה אחרונה. אם לא תתקבל תגובה 

תוך 48 שעות, יפורסם המאמר בגרסה כפי שנשלחה להגהת המחבר.

שלמי תודות - אם יש, יובאו בסוף המאמר. 

כללים אתיים: 
שמירה על כללי אתיקה בפרסום מהווה נדבך חשוב לקידום מקצוענות.

כל אחד ממחברי המאמר חייב להיות שותף משמעותי, לקבל אחריות 

מלאה על תכני המאמר, ולעמוד באמות מידה המפורטות להלן:

השתתף  או  למאמר  שהובילה  העבודה  את  ותכנן  הרעיון  את  הגה 

באופן פעיל ומשמעותי בפירוש הממצאים או שניהם. 

השתתף בכתיבה או תרם באופן משמעותי לדיון בספרות ובממצאים, 

ולעריכה של המאמר. אישר את הגרסה הסופית. 

עמדה ניהולית, גיוס נבדקים, איסוף נתונים או ניתוחים סטטיסטיים, 

חשובים ככל שיהיו, אינם, כשלעצמם, נימוק להיכלל במעמד "מחבר" 

ברשימת כותבי המאמר. ניתן לציין אנשים שתרמו למחקר אך אינם 

תודות  להכרת  ייעודי  סעיף  במסגרת  "מחבר",  של  להגדרה  עונים 

של  שמו  יופיע  הכותבים  רשימת  בראש  כי  מקובל  המאמר.  בסוף 

אותו המחבר שתרומתו לקיום המחקר/הפרסום המדעי הייתה הרבה 

ביותר והמכרעת בערכה הסגולי. 

כדלקמן:  בנוסח  לעורך  מכתב  בצירוף  לפרסום  יישלח  המאמר 

הוא  ובהסמכתי  המאמר  של  בחיבורו  שהשתתפתי  מאשר  "הנני 
נשלח לפרסום. הנני מצהיר, כי נשמרו כללי האתיקה לשם הבטחת 

כל בסיעוד".  ובפרסום  במחקר  והציבור  המקצועית  הקהילייה  אמון 

המחברים יחתמו על המכתב בשם ובחתימה אישית תוך ציון תאריך. 

ללא אישור הנ"ל המאמר לא יפורסם. 

אם  בעברית.  לפרסום  נמסר  שטרם  מאמר  לעיון  תקבל  המערכת 

המאמר נמסר לפרסום בלועזית, יש ליידע את המערכת על כך.

לפרסמם  מותר  בישראל,  האחות  בבטאון  אור  ראו  שכבר  מאמרים 

בכתב עת מקצועי אחר, באישור בכתב מהמערכת, תוך אזכור עובדת 

הפרסום הקודם בבטאון האחות בישראל. 

תהליך השיפוט והפרסום: 
העיתון  מערכת   מסתייעת  היד  כתב  פרסום  על  ההחלטה  בתהליך 

אובייקטיבי- ומקפידה על שיפוט  בחוות דעת של קוראים מעריכים 

אנונימי. יתכן כי המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי חוות הדעת 

יעברו  המאמרים  אליהן.  שיצורפו  הראשי  העורך  להנחיות  ובהתאם 

עריכה מדעית ועריכת לשון. 

אחרת  טעות  או  דפוס  טעות  שיבוש,  לכל  אחראית  אינה  המערכת 

בנוסח המאמר שיפורסם. המערכת אינה אחראית לשמירת טיוטות 

או גרסאות קודמות של המאמר, בין שהוא מודפס ובין שהוא במדיה 

דיגיטאלית. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה שולחת תדפיסים 

למחברים. 
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משולחן העורכת
וגם הארץ,  ברחבי  פורחים  החצבים  עמנו.  כבר  הסתיו  בוא  מבשרי  אבל  גבוהה,  עדיין  הלחות  כבד,  החום  אוגוסט.  אמצע 

החסידות הראשונות מתחילות להגיע ולנחות. כמעט ניתן לומר “עולם כמנהגו נוהג”, אלמלא הסופות האימתניות בעולם 

ההולכות ומתגברות, הדליקות המתפשטות המסכנות בתי מגורים ומכלות עצי יער, והווירוס שטרם הצלחנו להכחידו. 

למרות כל אלה, ועל אף הקשיים, אחים ואחיות ממשיכים לפעול למען המטופל ומשפחתו בדרכים יצירתיות ומגוונות.  

בגיליון זה נשמע מד”ר שושי גולדברג על  פעילויות מנהל הסיעוד לקידום הסיעוד. נדווח על פרויקט רב שנתי שהצליח 

לצמצם את  תופעת הכוויות אצל ילדים ובני נוער, תוך שיתוף פעולה מדהים בין סגלי  רפואה ותלמידים מכל הארץ ומכל 

המגזרים. נשמע על תכניות ההכשרה המופעלות עבור עובדי הבריאות מחו”ל המגיעים לישראל לתקופת למידה קצרה או 

לסדנאות הכשרה. נבחן עבודת רגשות וחוסן נפשי של אנשי צוות רפואי וסיעודי המטפלים בילדים פלסטינים, ונעמוד על 

חשיבותה של כשירות בין-תרבותית של אנשי הצוות המטפל. 

בתחום בריאות האישה נתמודד עם  הסוגיה של תפירת פרינאום אחרי לידה על ידי מיילדות, ונשווה עמדות מיילדות מול 

עמדות רופאים גניקולוגים בכל הנוגע להכשרה וביצוע ההליך. “שאלת רב” אינה סוגיה חדשה, ומחקר יצביע על ההבדלים 

בין עמדות סגל רפואי  וסגל סיעודי כלפי הסוגיה,  תוך הצעת דרכים להתמודדות עם התנגדויות של הצוות המטפל. נשמע 

על דרכים להקניית ידע ומיומנויות קליניות לצוות מטפל, המותאמים למטופלים דמנטיים באשפוז אקוטי, כרוני ובשיקום.

אחת הדרכים לקידום מקצוע הסיעוד היא עידוד אחיות וסטודנטים לעסוק במחקר. נשמע על יום עיון שכזה שנערך השנה 

באוניברסיטת תל אביב לתלמידי סיעוד.

נלמד גם כיצד  וועד עובדים  יכול להשפיע  על תנאי העבודה ואיכות הטיפול  של אחים ואחיות במדינת ישראל , ונשמע על 

התמודדות בתי החולים הציבוריים בישראל בשוק תחרותי מול מערכת פרטית הולכת ומתחזקת בעשורים האחרונים.

לביטאון  נוספים  בזיכרון. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח סיפורים  גם הפעם סיפורי אחיות על מטופלים שנחרטו  שילבנו 

האחות.

בברכת מועדים לשמחה, 

חנה שצמן 
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ידי ארגון הבריאות  שנת 2020 הוכרזה על 

הבינלאומית".  האחות  כ"שנת  העולמי 

ההכרזה על שנת האח/ות לוותה בציפיות 

גדולות וברצון לחלוק עם העולם את סיפורי

האחים  של  המגוונת  המקצועית  העשייה 

המקצוע שעבר  השינוי  את  והאחיות, 

בחיזוק הצורך  ואת  האחרונים  בעשורים 

לוותה זו  שנה  הציבור.  בעיני  תדמיתו 

ומקומיים, בינלאומיים  אירועים  בתכנון 

האחיות הובילו  מהם  רבים  כאשר 

והאחים מישראל.

פרוץ  ערב   ,2020 פברואר  חודש  בראשית 

האח/ות שנת  הפכה  הקורונה,  מגפת 

מיוחדת  נשכחת,  לבלתי  הבינלאומית 

בישראל האחים/ות  עבור  דופן  ויוצאת 

מנהיגות,  הפגנת  של  שנה  כולו.  ובעולם 

גמישות חמלה,  מסירות,  מקצועיות, 

שהביאה  שנה  אי-ודאות.  בתנאי  ופעילות 

מינהל הסיעוד - הישגים מרכזיים 
ותחומי פעילות

shoshy.goldberg@moh.gov.il  ד"ר שושי גולדברג

הצוות  עבודת  של  חוזקה  את  ביטוי  לידי 

הרב-מקצועי, והערבות ההדדית של אנשי 

האחות שבשנת  יצא  וכך  לזו.  זה  הצוות 

כל  בוטלו  הקורונה  בצל  הבינלאומית 

זאת  עם  ויחד  הבינלאומיים,  האירועים 

של והוקרה  תודה  להכרת  האחים/ות  זכו 

הציבור ברחבי העולם כולו.

במנהל  אותנו  פגשה   2021 שנת  ראשית 

הישגים  והגשמת  עשייה  בשיא  הסיעוד 

מקצועיים, מובילים ומנהיגים ציבור המונה

לעיצוב אחים/ות ופועלים  ל-77,789  מעל 

בישראל. הסיעוד  מקצוע  של  דמותו 

מלא שותף  הסיעוד  בו  חזון  מקדמים 

אינטגרלי חלק  מהווה  הטיפולי,  לתהליך 

המטופל את  מציב  המטפל,  מהצוות 

מגדיל  העשייה,  ובליבת  הטיפול  במרכז 

ומצמצם בריאות  לשירותי  הנגישות  את 

להטמעת הדרך  את  סולל  אי-שוויון, 

ומוביל וחדשות  מתקדמות  טכנולוגיות 

ומשפיע במגוון האתגרים עימם מתמודדת 

מערכת הבריאות.

פרופיל האחים והאחיות בישראל 2020 

במדדים עקבית  עליה  המשך  משקף 

כאחד,  וכמותיים  איכותיים  המקצועיים, 

כפי שניתן לראות בטבלה.

מנהל  מיקד  האחרונות  השנים  בשלוש 

הסיעוד את פעילותו בקידום שלושה תחומי

שתחומים  אמונה  מתוך  מרכזיים,  ליבה 

אלה הם המפתח לעיצוב דמותו של

האחים/ מספר  הגדלת  הסיעוד:  מקצוע 

המקצו הפיתוח  תהליכי  הרחבת  –ות, 

של  התפקודי  הפוטנציאל  ומיצוי  עי 

האחיות והאחים בישראל.

• הגדלת מספר האחים והאחיות: מספר 
קבוע באופן  עולה  בישראל  האחים/ות 

שננקטות  הפעולות  מכלול  את  ומבטא 

שיעור מספרם.  הגדלת  יעד  למימוש 

הגידול  נפש,  לאלף  הנמוך  האחיות 

באוכלוסייה והשינויים בהרכבה הדמוגרפי

בהעלאת  הדחוף  הצורך  את  מדגישים 

מספר האחים/ות המוסמכים/ות במערכת

הבריאות בישראל. כיום פועלים 28 מסגרות
הסיעוד מוביל בשלוש השנים האחרונות מהפך  מינהל

בישראלות/בפרופיל האחים

20052015201820192020
יעד

2020
היעד  
שהושג

ות/אחיםהמכלל ות/המוסמכיםות/אחיםהאחוז 
6572%84%87.5%84%89%89.8%עד גיל 

שהם 67עד גיל ות/המוסמכיםות/אחיםאחוז ה
בוגרי  

על בסיסייםקורסים 
41%43.7%44%45%45%47%

6.235.856.076.236.26.36נפש1000-ל ות/אחיםהשיעור 

ות/מוסמכיםות/אחיםתוספת רישיונות של 
166416342078230225002697בשנהחדשים 

מינהל הסיעוד מוביל בשלוש השנים האחרונות 
מהפך בפרופיל האחים/ות בישראל
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לסיעוד ספר  בתי   15 שונות:  הכשרה 

ובמכללות. באוניברסיטאות  חוגים  ו-13 

התקציב העלאת  את  יזמנו  כך  לשם 

ומספר כיסאות הלומדים באקדמיה, השגנו

מקורות מימון למלגות וקרנות, הרחבנו את 

הוספנו הספר,  בבתי  והתשתיות  המבנים 

ומסלולי תכניות  מגוון  ופתחנו  צוותים 

כלכלי  תמרוץ  מודל  יצרנו  כן,  כמו  לימוד. 

ובנוסף השלמנו את  לעידוד השגת היעד, 

בשנת  המקצוע.  של  האקדמיזציה  הליך 

2021 החלו 4,377 סטודנטים את לימודי

הסיעוד, לעומת 2,597 בשנת 2016 )+58%(.

הקורסים  בוגרי  שיעור  מקצועי:  פיתוח   •
העל-בסיסיים עומד כיום על 45.3% מכלל 

לעלות  העתיד  מספר  והאחיות,  האחים 

גם בשנה הקרובה. לצד ההכשרה בתחום 

מגוונים  תחומים  ועודכנו  פותחו  האקוטי 

ומאתגרים נוספים בתחומים: שיקום, ייעוץ 

גסטרואנטרולוגיה,  בפצע,  טיפול  הנקה, 

ייעוץ לפעילות גופנית ולשינה, טיפול תומך 

ועוד. כאמור, בוגרי הקורסים העל-בסיסיים 

והאחיות,  כיום 47% מכלל האחים  מהווים 

בשנים ולעלות  להמשיך  עתיד  זה  מספר 

הדגש  עיקר   .60% של  ליעד  הקרובות 

בתחום  ההכשרות  בהרחבת  היה  השנה 

והועשרו  פותחו  זאת,  עם  יחד  האקוטי. 

תחומים נוספים והורחבו סמכויות האחים 

והאחיות בתחומים: אי ספיקת לב, פוריות 

לימודים  תכניות   26 סה"כ  ואונקולוגיה. 

שונים בתחומים  בסיסיים  על  לקורסים 

ומגוונים יצאו לדרך בשנת 2021.

ותכנית  בסיעוד  קלינית  מומחיות   •
בישראל  הקהילה:  לאחות  ההתמחות 

מומחיות  בעלי  ואחיות  אחים  כ-403  כיום 

קלינית בסיעוד בתחומים הבאים: כירורגיה,

גריאטריה, סוכרת,  תומך,  טיפול  פגים, 

ומנהל.  מדיניות  ובתחום  כאב  שיקום, 

לדרך תכנית ההכשרה יצאה   2021 בשנת 

לחיזוק המכוונת  בקהילה,  למומחיות 

המענה המקצועי הנדרש להתמודדות עם 

אתגרי הקהילה. 

• הנחיות מקצועיות ומיצוי הפוטנציאל 
הסיעוד  מנהל  פעילות  ליבת  התפקודי: 

בתחום זה ממוקדת בקביעה ובשמירה על 

את  המחייבים  המקצועיים  הסטנדרטים 

האחים והאחיות במדינת ישראל, באמצעות

הנחיות מקצועיות ובקרתן. עבודתנו בתחום

הפוטנציאל  למיצוי  בחתירה  ממוקדת 

והאחיות, האחים  כלל  של  התפקודי 

עם  פוריים  פעולה  שיתופי  על  ומבוססת 

אחים ואחיות מומחי תוכן במסגרת ועדות

הראשית  לאחות  המייעצות  מקצועיות 

גיבושן תהליך  את  שמובילות  הארצית, 

לפרסומן עד  ההנחיות  של  המקצועי 

והטמעתן בשטח. 

• חוזרי מינהל הסיעוד בין השנים -2017
הסיעוד מינהל  חוזרי   50 פורסמו   2020

בתחומים קליניים וניהוליים שונים. במהלך

מקצועיות ועדות   5 התנהלו   2021 שנת 

בהשתתפות כ-129 נציגים ממערך האשפוז,

הוחל  השנה  ההכשרה.  ומוסדות  הקהילה 

המקצועית  המסגרת  להסדרת  תהליך 

לאחר הבית,  במתאר  במטופל  לטיפול 

תהליך שיתוף ציבור ייעודי בנושא. במסגרת

הוועדה לפעולות חריגות הורחבו סמכויות

האחים/ות  בתחומי עשייה מגוונים, בוצעו

חריגות בפעולות  משמעותיים  עדכונים 

לאחים/ות ולעוזרים בקובץ תקנות הרופאים

"כשירות לביצוע פעולות חריגות", ובמהלך
שעה הוראות  הוסדרו  הקורונה  משבר 

לצורכי בהתאם  ולפרמדיקים  לחובשים 

למערכת מיומן  אדם  כוח  וסיוע  תגבור 

בהקמת התחלנו  לאחרונה  הבריאות. 

שונים קליניים  בתחומים  ידע  קהילות 

למתן  ובהמשך  האחים/ות,  ציבור  עבור 

ייעוץ לציבור הרחב. קהילת הידע המקצועית

בליווי  הנקה  בנושא  הוקמה  הראשונה 

בה  מקצועיות,  להנחיות  המחלקה  וניהול 

חברות מעל ל-300 יועצות הנקה מורשות.

הצצה לנושאים מרכזיים 
נוספים אותם מוביל

מינהל הסיעוד
שנת  בינלאומית:  והכרה  פעילות   •
2020 נפתחה בהכרה ראשונה מסוגה של 

הסיעוד במנהל  העולמי  הבריאות  ארגון 

 - בינלאומי  פעולה  לשיתוף  כמרכז 

Collaboration Center for leadership
התמנינו  .and Governance in Nursing
העולמי הבריאות  לארגון  יועץ  לגוף 

בתחומי מנהיגות, ממשל ומשילות בסיעוד.

מקצועית  הוקרה  משמעותה  זו  הכרה 

המוענקת ביותר,  מהגבוהות  בינלאומית 

לשיתוף כמרכז  במדינה.  סיעוד  למערך 

יחלוק הסיעוד  מנהל  בינלאומי  פעולה 

של המקצועי  והידע  המומחיות  את 

רבות מדינות  עם  בישראל  הסיעוד 

ברחבי העולם ככול שיידרש.  

זה  בתחום  פעילותנו  ומחקר:  יזמות   •
כבסיס  בריאות  מדיניות  בחקר  ממוקדת 

בעלות  לסוגיות  ומענה  תהליכים  להבניית 

בישראל.  הבריאות  במערכת  משמעות 

פעולה שיתוף  תוך  נעשים  אלו  תהליכים 

במוסדות הקליני,  בשדה  גורמים  עם 

ההכשרה לסיעוד ובאקדמיה. השנה עסקנו

בחקר ניהול המשאב האנושי בשעת חירום

אדם, כח  במכלול  תפקידנו  במסגרת 

ולפתח  התובנות  את  להעמיק  במטרה 

ומבוססי  יעילים, חדשניים  עבודה  תהליכי 

ידע הממוקדים באנשים שבמערכת. 

והטמעת  דיגיטלית  טרנספורמציה   •
מנהל השירות:  לשיפור  טכנולוגיות 

דיגיטלית  טרנספורמציה  מקדם  הסיעוד 

והנגשת לשיפור  טכנולוגיות  והטמעת 

שיפרנו כך  ידו.  על  הניתנים  השירותים 

הבחינה  סיום  ממועד  הזמן  משך  את 

ותעודת  הציון  לקבלת  ועד  הממשלתית 

לשינוי  דרך  פורץ  מהלך  הובלנו  הרישוי, 

התעודה  והפקת  הציונים  פרסום  שיטת 

לנבחנים בבחינת הרישוי, שאפשרה איוש 

של המשרות במערכת.
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באמצעותו  חדש  אינטרנט  אתר  השקנו   •
האחים/ לעבודת  הדרוש  מידע  הנגשנו 

מקצועית  קריירה  מסלולי  לפיתוח  ות, 

בלימודי  המתעניינים  ולציבור  וניהולית 

סיעוד, ויצרנו סרגל שימושים באמצעותו

ניתן לתקשר עמנו. 

הבחינות  מערך  כל  את  מחשבנו   •
מקוונת  מערכת  הטמענו  הממשלתיות, 

לתהליך הגשת המסמכים להכרה במעמד

לעולים  מוסמכים/ות,  לאח/ות  מקצועי 

חדשים ולבוגרי לימודי סיעוד בחו"ל.

כוח  תשתיות  תכנון  אדם:  כוח  אסדרת   •
בכלל הלאומית  ברמה  בסיעוד  האדם 

בישראל,  הבריאות  במערכת  המתארים 

האדם  כוח  לניהול  סטנדרטים  וקביעת 

לפיתוח  מדיניות  התוויית  כן,  כמו  בסיעוד. 

ייזום וניהוליים,  קליניים  קריירה  מסלולי 

אדם כח  ושימור  לגיוס  פעולות  וביצוע 

בסיעוד. במסגרת פעילות זו הצבת בוגרים

לצמצום  בריאות  ארגוני  במגוון  צעירים 

מתן בסיעוד,  אדם  כח  תשתיות  פערי 

ופיתוח הגדרה  לסטודנטים,  מלגות 

תפקידים חדשים, הובלת פעילות רוחבית

שחיקה לצמצום  ואחיות  אחים  בקרב 

והגברת  החוסן, גם בימים אלה של מגפת 

הקורונה.

חירום:  בשעת  אדם  כח  מכלול  ניהול   •
אינטגרלי חלק  מהווה  הסיעוד  מנהל 

חירום של משרד הבריאות,  במערך שעת 

האדם כח  מכלול  ניהול  על  ומופקד 

העוסק בכלל מקצועות הבריאות בחירום. 

הפעולות כל  את  המכלול  מוביל  השנה 

להתמודדות  הנדרשות  אדם  כח  בתחום 

עם מיגור  מגפת הקורונה. המכלול עוסק

כח של  יומית  מצב  תמונת  ביצירת 

האדם הנעדר מעבודה במערכת הבריאות

בגין קורונה ובשמירה על הרצף התפקודי,

הניהול שדרת  לכל  משוב  ובמתן 

במערכת באמצעות דוחות יומיים המשקפים

כוח היעדרות  של  המצב  תמונת  את 

בהשוואה המוסדית  ברמה  מעבודה  אדם 

בתובנות שיתוף  כולל  הלאומית,  לרמה 

עוסק המכלול  משותפת.  למידה  ויצירת 

המקצועי האדם  כח  תמהיל  בקביעת 

הנדרש בהתאם לתרחישי הייחוס הקליניים,

המערכת ותגבור  תקנים  להקצאת  פועל 

אחיות תקני   1,550 רופאים,  תקני  ב-600 

מקצועות תקני   700 חולים,  לבתי 

הבריאות, 178 פרמדיקים, 4,500 סטודנטים

את  מנטר  ובנוסף  הבריאות,  ממקצועות 

בהיבטים  הנוספים  הצרכים  ואת  האיוש 

בהכשרה עוסק  ואיכותיים.  כמותיים 

במערכת האדם  כח  של  ובכשירות 

כדוגמת פעילות,  ואתרי  תחומים  במגוון 

כ-1,469 הכשרת  אבות".  ב"מגן  ההכשרה 

נמרץ,  בטיפול  בסיסי  על  בקורס  אחיות 

לסטודנטים הכשרה  סטנדרט  קביעת 

מערכת בנינו  ועוד.  רפואיים  ולצוותים 

המאפשר אדם,  כח  ודשבורד  ממוחשבת 

לקבלת מצב  תמונת  ויצירת  דיווח 

הפעילות את  ליווינו  אמת.  בזמן  החלטות 

ניהוליות תובנות  המאפשר  במחקר 

משמעותיות למנהלים בדרגים השונים.

שנות  לקידום  הלאומית  התוכנית   •
החלב  טיפות  וחיזוק  הראשונות  החיים 

בישראל: במסגרת התכניות האסטרטגיות

המרכזיות המובלות על ידי משרד הבריאות,

הוביל מנהל הסיעוד את התכנית האסטרטגית

לקידום שנות החיים הראשונות, במסגרתה

גובשה "תמונת העתיד של טיפות החלב" 

יוצא וכפועל  הציבור,  שיתוף  באמצעות 

מוקד  השקת  כגון  רבות  פעולות  בוצעו 

בשעות  טלפוני  הציבור  בריאות  אחיות 

הערב, "סיירת ביקור בית ראשון" הפועלת

הפרויקט  מוטמע  אלה  ובימים  בחיפה 

תכנית הופעלה  בארץ.  החלב  טיפות  בכל 

כ-"מנהיגות אחיות  להכשרת  חדשנית 

הגו  אלו  אחיות  חלב.  בטיפות  מובילות" 

 – ה"טיפונת"  את  הקורונה  בימי  והפעילו 

תקנים  הוספו  הדיגיטלית.  החלב  טיפת 

הפעילות.  שעות  להרחבת  מיזם  וקודם 

"בין הטיפות", כמו כן, יצאה לדרך תחרות 

בישראל.  החלב  טיפות  וחידוש  לעיצוב 

טיפות  של  לחיזוקן  לפעול  ונמשיך  פעלנו 

וחדשני  מעודכן  מקצועי,  כמרכז  החלב 

עבור המשפחות הצעירות בישראל. 

ד"ר שושי גולדברג הינה האחות הראשית 
במשרד  הסיעוד  מנהל  וראשת  הארצית 

סיעוד  סמנכ"ל  הייתה  בעברה  הבריאות. 

הרפואי  במרכז  פרא-רפואיים  ומקצועות 

לסיעוד  האקדמי  ביה"ס  מנהלת  שיבא, 

חוקרת  אביב,  תל  באוניברסיטת  וולפסון 

ומרצה באוניברסיטת תל אביב.

אנו מישירים מבט קדימה לאתגרי שנת 

2022. הסיעוד במדינת ישראל

מקצועי, מסור ומחויב לכל משימה. 

הציבור במדינת ישראל יודע שיש על 

מי לסמוך ויש במי לבטוח. 

ב ב ר כ ה,  

ד"ר שושי גולדברג  
אחות ראשית ארצית  

וראשת מנהל הסיעוד  

בקרו אותנו: 

/https://www1.health.gov.il/nursing - בקרו אותנו באתר מנהל הסיעוד החדש

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=kb0wd02z226u&utm_content=3ib7gtl - באינסטגרם

 /https://www.facebook.com/yomhachot - ובפייסבוק
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	 	 אח/ות יקר/ה ,		

בפתחה	של	שנה	עברית	חדשה	שלוחה	לכל	אחד	ואחת	מכם	ולבני	משפחותיכם	ברכתי	האישית	לשנה	טובה,	

בריאות	טובה,	שנה	של	תקווה,	הגשמה,	שגשוג	וצמיחה	ושנת	ברכה.

אין	ספק	כי	אנו	מבקשים	"שיפה	ושונה	תהיה	השנה	שמתחילה	לה	היום".

עודנו	בעיצומה	של	תקופה	מתמשכת	ומאתגרת,	בה	כולנו		נדרשים	להמשך	התמודדות	עם	מגפת	הקורונה,

התגייסות	לצד	חוסן	וערבות	הדדית.

התברכנו	בכם,	אחים	ואחיות	יקרים.	אתם	מייצגים	את	ישראל	היפה,	חדורי	שליחות	ומטרה,	עשיה	ושותפות.	

פועלים	באומץ,	מסורים,	ערכיים	ומקצועיים,	עם	לב	פתוח	וידיים	מושטות.

אנו	גאים	בכם,	מודים	ומוקירים	את	עשייתכם.

תבורכו תמיד, שנה טובה ומתוקה! 	 	 	 	 	

בברכה חמה,                                                                  

	ד"ר	שושי	גולדברג 	 	 	 	 	 	
אחות	ראשית	ארצית	וראשת	מינהל	הסיעוד 	 	 	 	 	 	

אחים ואחיות יקרים
עברנו שנה לא קלה

ומי יודע מה ממתין לנו בהמשך

נאחל בריאות איתנה לכם,

לבני משפחותיכם ולכל בית ישראל 

שנצליח להתמודד עם כל הקשיים,

ניתן את המיטב שבנו 

ונצליח ללמוד לחיות בצד הווירוס

בבריאות ובהנאה

מערכת ביטאון האחות בישראל
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"לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה 

יכולה ואכפתיים  מודאגים  אזרחים  של 

שאי  היחיד  הדבר  זה  העולם;  את  לשנות 

פעם הביא לשינוי", מרגרט מיד 

של קטנה  קבוצה  אינו  הסיעודי  הצוות 

אזרחים, אבל הם אכן אכפתיים ומודאגים.

וחשופה  בילדים  שמטפלת  אחות  כל 

להיפגעות של ילדים, מבינה שצריך לחולל 

שינוי בכלל ובפרט בנושא הכוויות בילדים.

אנשים,  אלפי  נכווים  שנה  מדי  בישראל 

רובם ילדים עד גיל 17, וקרוב לחצי מכלל 

הנכווים הם ילדים עד גיל 4. מרבית הכוויות 

מתרחשות בבית, ורובן כתוצאה ממגע עם 

נוזלים חמים כגון משקאות חמים, תבשילים

אלו  כוויות   .)2( באמבטיה  חמים  ומים 

באשפוזים  אף  ולעיתים  רב  בסבל  מלוות 

ממושכים, ניתוחים וצלקות.

בעלות  במדינות  ובפרט  רבות,  במדינות 

ניכרת גבוהה, נעשתה התקדמות  הכנסה 

מכוויות המוות  מקרי  שיעורי  בהורדת 

באמצעות שילוב של אסטרטגיות מניעה, 

בטיפול  ושיפורים  קמפיינים  הדרכות,  כגון 

באנשים שנפגעו מכוויות )6(. 

ידי  על  לאומי  קמפיין  נערך  בקנדה 

"שבוע הבטיחות", אשר  הממשלה בנושא 

עסק במניעת כוויות בקרב ילדים. המחקר 

העלה כי הקמפיין הוביל לעלייה משמעותית

הורים שנחשפו  בקנדה.  לכוויות  במודעות 

פי  מודעות  בעלי  היו  הבטיחות"  ל"שבוע 
ובדקו  בקמפיין,  מרכזיים  למסרים   1.5-5

בהשוואה  המים  טמפרטורת  את   3-2 פי 

להורים שלא נחשפו )4(.

מניעת כוויות בילדים
RN, MA  ,נורית מייקלסון, אחות מרפאות ילדים

בי"ח לילדים ספרא תל השומר, מקדמת מניעת כוויות בארץ
Nurit.Michelson@sheba.health.gov.il  :סופרת מכותבת

תכניות השפעת  נבדקה   )3( בנורבגיה 

ארוכות טווח למניעת כוויות בילדים. תכניות

שבאו  בזמן  הורים   הדרכת  כללו  אלו 

בקהילה,  הדרכה  לילדם,  חיסונים  לקבל 

הדרכה  וחומרי  הסברה  עלוני  חלוקת 

מעקב  נערך  שנים   11.5 במהלך  בנושא. 

בשיפור  אלו  תכניות  של  השפעתן  אחר 

במחקר וחומרתן.  בילדים  הכוויות  מספר 

של  ירידה  שהייתה  הוכח  זה  השוואתי 

הפעלת  לאחר  הכוויות  במספר   51.5%

הכוויות. בחומרת  ירידה  וכן  אלו,  תכניות 

באוקלנד, ניו זילנד )5(, נמצא שיפור בטיפול

בעזרה הראשונה לכוויות בעקבות קמפיין 

ובו לימדו עזרה ראשונה  שנערך בקהילה, 

בכוויות, קמפיין שהועבר בתחום התקשורת

ברמת  השיפור  המולטי-מדיה.  הציבורית 

הידע עלה מ-40% ל-59%. כמו כן, האשפוזים

מכוויות ירדו מ-64.4% ל-35.8%, וכן מספר

ההליכים הכירורגיים ירד מ-25.6% ל-11.4%. 

המצב בארץ
רוב הנפגעים מכוויות בארץ הם ילדים עד 

גיל 14. 45.7% מכלל נפגעי הכוויות בארץ 

בגיל  ילדים  הם  החולים  בבתי  שאושפזו 

 4-14 בני  ילדים  הם  נוספים  וכ-13%   ,4-0

הם הכוויות  נפגעי  מכלל   59% הכל  סך 

ילדים עד גיל 14 )2(.

בהיפגעות  בולטים  מאפיינים  שני  ישנם 

מכוויות בארץ:

1. היפגעות בחברה הערבית מכוויות: אחוז 

שאושפזו  ערבים  בקרב   4-0 בגיל  הילדים 

משמעותי באופן  יותר  גבוה  כוויות  עקב 

בקרב  זה  בגיל  הילדים  אחוז  מאשר 

היהודים שאושפזו מכוויות - כ-51% לעומת 

43%, בהתאמה )2(.

סביב חרדי  הדתי  במגזר  היפגעות   .2

"בטרם"  ארגון  של  נתונים  וחגים:  שבתות 

מכוויות בפגיעות  עלייה  על  מצביעים 

השבוע סוף  במהלך  רותחים  מנוזלים 

בהשוואה לימי חול )1(.

הידע,  את  שבדקה  שלי  התזה  בעבודת 

בילדים,  כוויות  בנושא  ובטיחות  המודעות 

הורים,  של  ההתנהגות  כמה  עד  בררתי 

סבים וסבתות בטוחה בנושא מניעת כוויות. 

לא  מודעות  היתה   )97%( המשיבים  לרוב 

של  שילוב  באמבטיה,  לבד  ילד  להשאיר 

פחד מטביעה ומכוויות. 

לגבי המטבח, % 81.2 מהאנשים מקפידים

למקם את הקומקום בשיש מאחור. אחוז 

גבוה של אנשים )80.4%( ענו שישימו את 

רוב  זאת,  למרות  מילדים.  רחוק  המשקה 

האנשים )75.2%( ממשיכים לשתות

משקאות חמים ליד ילדים מתחת לגיל 4, 

זאת על אף שאחוז גבוה ביותר של כוויות 

מתרחשות בילדים בגיל זה. רק 51% יקפידו

מהמטבח  4 לגיל  מתחת  ילדים  להוציא 

ענו מהמשיבים   51.4% ורק  הבישול,  בעת 

שהמטבח שלהם בטוח לילדים.

הרפואי המרכז  יצא  שנים  כ-5  לפני 

שיבא תל השומר, בהובלת פרופסור חייק

ובשיתוף משרד הבריאות ובטרם, בהכרזה 

על שבוע המודעות למניעת כוויות בילדים,

את  לשנות  וניתן  שצריך  תחושה  מתוך 

המצב גם בארץ.

הראשון  בשבוע  מתקיים  המודעות  שבוע 
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של פברואר, במקביל לתאריך בארה"ב.

בדף  המודעות  העלאת  את  התחלתי 

פייסבוק ייעודי בשם "מניעת כוויות". הרעיון

היה להעלות מודעות לסכנה לכוויות בבית, 

כדי שהורים ירחיקו את הילדים מהמטבח 

וישמרו עליהם באמבטיה.

היתה המודעות  את  לקדם  נוספת  דרך 

ארומה בסניפי  הסברה  סרטוני  להפיץ 

ישראל בכל הארץ, ואף בחדרי המתנה של 

קופות החולים. כיום הסרטון נמצא בקופת 

חולים מכבי.

לעמיתי פניתי  אמיתי  שינוי  ליצור  כדי 

מהצוות הסיעודי בתל השומר, וביתר בתי 

וקופות החולים, כדי שיגיעו לבתי  החולים 

ידריכו את הילדים איך  הספר בכל הארץ, 

להימנע מכוויות, ובנוסף  יעניקו הדרכה על 

הטיפול הראשוני המיידי במקרה של כוויה, 

שכלל הדרכה על שטיפה ממושכת במים 

גדולה  כוויה  ולאחריה במקרה של  זורמים 

פינוי למוקד רפואי.

ההיענות של  גודל  את  לראות  היה מרגש 

ומכל המגזרים.  צוותי הסיעוד מכל הארץ 

אחיות היו  בהתנדבות.  היתה  ההדרכה 

כיתות  כמה  ואחרות  כיתה אחת  שהדריכו 

והיו שהדריכו כמה בתי ספר. זאת הזדמנות

נוספת להודות לכל מי שנטל חלק התנדב 

והדריך בשבוע המודעות.

מצגות  הכולל  החומר,  כל  את  לרכז  כדי 

מותאמות גיל, סרטונים שיצרנו ומשחקים,

שאחיות  כדי  ייעודי  אינטרנט  אתר  הכנתי 

המצגות  החומר,  כל  את  להוריד  יוכלו 

)כולל  הספר  לבתי  להגיע  ואיתו  והנתונים 

המיועדים  ותכנים  הערבית  בשפה  תכנים 

לחברה הדתית(.

פעלנו להעצמת הילדים במטרה שהם יהיו 

סוכני השינוי בבית, יזהירו מפני סכנות עם 

האחים הקטנים, ואם מישהו נכווה בסביבתם

שלושת לזה  קראנו  לנהוג.  כיצד  ידעו 

מילות הקסם "מים זורמים פושרים".

קיבלתי השנים  במהלך 

של מדהימים  פידבקים 

אחד במקרה  הורים. 

פסח שלפני  מהורה 

חשמלי במיחם  הרתיח 

מים, שנשפכו עליו, והוא

נכווה כוויה נרחבת. אשתו 

ידעה  שלא  לי  סיפרה 

ואז  קודם,  לעשות  מה 

הילדים שלה, שעברו את 

ההדרכה, אמרו לה שישר 

הכוויה  את  לשטוף  יכנס 

מים של  זרם  תחת 

מהברז וצעקו "מים זורמים

פושרים".

בית חולים 
ספרא מתגייס

ספרא  לילדים  החולים  בית   2020, בשנת 

תל השומר, התגייסו  אנשי הצוות לשבוע

המודעות. רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים

יחד החולים,  שבבית  הספר  מבית  ומורות 

בתי  למאות  יצאו  הארץ  מכל  אחיות  עם 

ולקדם ילדים  ספר ברחבי הארץ  להדריך 

את המודעות למניעת כוויות.

לילדים  החולים  מבית  צוות  אנשי   120

ספרא תל השומר התנדבו לשבוע המודעות,

הארץ. מכל  צוות  אנשי   80 לעוד  בנוסף 

בכל מקום שהצוות הרפואי יצא  להדרכה

ילדים  נשמעו סיפורים רבים מהשטח של 

שלהם  מהמשפחה  שמישהו  או  שנכוו, 

וסיפר  ילד  קם  הספר  מבתי  באחד  נכווה. 

שאבא שלו נספה בשריפה. בבית ספר אחר 

צלקת  וחשפה  השרוול  את  הרימה  ילדה 

מהילדות של כוויה שתמיד התביישה בה, 

ועכשיו סיפרה את הסיפור שלה. 

היו סיפורים מרגשים רבים ותחושת שליחות

המצב. את  לשנות  שברצונם  הילדים  של 

פעילות  בשנת קורונה -
תחרות סרטונים

השנה בשל הקורונה הבנו שצריך לעשות 

לילדים  החולים  בית  וכך  ייחודית,  חשיבה 

הספר  בית  עם  ביחד  השומר,  תל  ספרא 

ע"ש ויצמן שבתוך בית החולים, הכריזו על  
בנושא  פרסים  נושאת  סרטונים  תחרות 

מניעת כוויות בילדים.

הרעיון היה שילדים הנמצאים שעות רבות 

במניעת  יעסקו  סרטון,  על  יעבדו  בבית 

יבינו  החומר  עם  ההתעסקות  ודרך  כוויות 

הרעיון  פרסום  אחרי  הנושא.  חשיבות  את 

650 סרטונים מכל הארץ. הסרטונים נשלחו 

ולפייסבוק, עובדה שתרמה  הועלו ליוטיוב 

לחשיפה נוספת של אנשים לתכני מניעת 

כוויות.

הישראלית מהחברה  הגילאים,  מכל  ילדים 

הערבית, ומהחברה  הדתי  המגזר  כולל 

הגיעו ואף  מקסימים,  סרטונים  יצרו 

סרטונים מרגשים מהחינוך המיוחד )לצפייה

ובפייסבוק ביוטיוב  תרשמו  בסרטונים 

#מניעת_כוויות(. 

טקס  בזום  התקיים  האירוע  לסיכום 

החולים בית  סגל  ידי   על  שנוהל  מסיים  
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חלק  נטלו  בו  השומר  תל  ספרא  לילדים 

בשבוע שהשתתפו  הספר  בתי  כל 

המודעות ובו הכרזנו על הזוכים.

עם הפנים קדימה
 ,2022 לשנת  המודעות  שבוע  לקראת 

שכאמור יתקיים בשבוע הראשון של

פברואר, נפעל בשני מישורים: 

1. תחרות סרטונים בין בתי הספר. 

2. יציאה של צוותי רפואה לבתי הספר

להדריך וללמד. 

ורוצה  המאמר  את  שקורא  מכם  מי 

זה,  חשוב  בנושא  מהשינוי  חלק  להיות 

ינואר חודש  בתחילת  להתעדכן  מוזמן 

Katzr.net/2be36b  - באתר  בפרטים 

כוויות".  "מניעת  הפייסבוק  בדף  או 

דרך מאורגנת  בצורה  יקבלו  המתנדבים 

ליצור צורך  אין  החומר.  כל  את  האתר 

שום דבר, רק רצון טוב.

כוויה שנכוותה  מקסימה  אחת  ילדה 

נרחבת לפני 14 שנים, ומאז עברה למעלה 

הרבות  הצלקות  בעקבות  ניתוחים  מ-20 

בו מרגש  במכתב  אלינו  פנתה  לה,  שיש 

משפט  יש  בסיפור  סיפורה.  את  סיפרה 

אותו: שקורא  אדם  כל  שתופס  אחד 

מכשפה  לי  שקוראים  אנשים  יש  "ברחוב 
בגלל הצלקת שעל הפנים".

מה  את  לעבור  צריך  לא  ילדה  או  ילד  אף 

נצליח להעלות מודעות  שהיא עברה. אם 

נוכל כוויות,  בנושא  בטוחה  להתנהגות 

למנוע סבל וכאב רב להרבה ילדים. 

בואו להיות חלק ממניעת הכוויות בארץ. 
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תקציר
לתקופת עד  האחרונות,  בשנים  רקע: 

עובדי במספר  עלייה  חלה  הקורונה, 

למדינותיהם מחוץ  הנוסעים  הבריאות 

הכשרה  תקופת  או  הכשרה  לסדנאות 

אלו  תכניות  זרים.  בריאות  בארגוני  קצרה 

)מ"ק(  הקליני  המדריך  את  מאתגרות 

תפיסת  את  בחן  הנוכחי  המחקר  והארגון. 

אחיות  הדרכת  בנושא  הקליני  המדריך 

מקומיות,  אחיות  הדרכת  לעומת  מחו"ל 

בהיבטים אישיים וארגוניים.

שיטה: מחקר חתך מבוסס שאלון אנונימי 

 3 בשאלון  המחקר.  לצרכי  שפותח  מקוון 

חלקים:

א.  מאפיינים דמוגרפיים ומקצועיים. 

תכנית  את  הקליני  המדריך  תפיסת  ב. 

השפעה   – תחומים  במספר  ההכשרה 

על התפיסה העצמית,  מאפייני התכנית, 

קשר מקצועי עם עמיתים, השפעה על חיי

המשפחה והציפיות מהארגון. 

אחיות  הדרכת  של  וחסרונות  יתרונות  ג. 

רגילות.   הדרכה  תכניות  לעומת  מחו"ל 

הקישור לשאלון הופץ דרך כתובת הדוא"ל 

בתוכנה נאסף  והמידע  נייד,  טלפון  ו/או 

המשיב.  זיהוי  ללא  מענה  המאפשרת 

תפיסת המדריך הקליני את תכניות ההכשרה 
של אחיות מחו"ל: 

 אות כבוד או משימה מכבידה? 
RN, MA, ERRN, CCRN  2הגר כהן–סבאן ; RN, MA 1דימה רוזנפלד

RN, PhD 3יעל משה–אילון ;

  1מתאם לימודי חו"ל , 2סגנית מנהלת הסיעוד,  3מבקרת הפנים 

בית חולים רמב"ם

y_eilon@rambam.health.gov.il :סופר מכותב

בוצעה  והסקתית  תיאורית  סטטיסטיקה 

באמצעות SPSS גירסה P <0.05 .25 נחשב 

כמשמעותי.

היה  לשאלון  ההיענות  שיעור  תוצאות: 

ה–40  בגילאי  היו  המשיבים  מרבית   .68%

וותק ממוצע של קרוב ל–20  לחייהם, עם 

או  ניתנה בשפה האנגלית  שנה. ההדרכה 

הרוסית, ובכ–40% הייתה זו שפת האם של 

תורמת מחו"ל  האחיות  הדרכת  המדריך. 

המדריך של  והמקצועי  האישי  למימוש 

תדמית  וחיזוק  העבודה  גיוון  הקליני, 

זאת,  עם  יחד  הבריאות.  ומערכת  ביה"ח 

קיימות  הדרכה  תכניות  התאמת  נדרשת 

יש  לעיתים  האחות.  של  המקצועי  לרקע 

קשיי שפה ונדרשת התמודדות עם בעיות

ייחודיות כגון תחושת ריחוק מבית, קשיים 

חברתיים בקבוצת מודרכים וציפיות לחוויה 

תיירותית. בנוסף, התגמול למדריך הקליני 

לא נתפס כהולם, והדרכת האחיות מגבירה

את העומס הקיים ממילא במחלקות. 

דיון ומסקנות: הדרכת אחיות מחו"ל הינה 

משימה מאתגרת למדריך הקליני, המחלקה

וחסרונות,  יתרונות  אלו  לתכניות  והארגון. 

המדריכים  של  שחיקה  למנוע  מנת  ועל 

לתגמול  דרכים  לפתח  חשוב  הקליניים 

והערכה של פעילותם.

רקע
הקורונה  לתקופת  עד  האחרונות,  בשנים 

ובתקווה לחזרה לשגרה עולמית, חל גידול 

המגיעים  מחו"ל  הבריאות  עובדי  במספר 

לתקופת  או  הכשרה  לסדנאות  לישראל 

ללמוד  רוצים  המשתלמים  קצרה.  למידה 

מחוץ הקיים  הרפואי  והניסיון  מהידע 

לאמץ  בכדי  בישראל,  ובמיוחד  למדינתם, 

וליישמן מתקדמות  רפואיות  שיטות 

מרכז  שהינו  רמב"ם,  בביה"ח  בארגוניהם. 

שני  מתקיימים  הארץ,  בצפון  שלישוני  על 

מסלולי הכשרה לטווח קצר )עד חודש(:

נלווה המשתלם  בה  מודרכת  תצפית   •
למדריך הקליני וצופה בפעילותו היומיומית, 

בין מקצועי  דיאלוג  של  קיומו  כדי  תוך 

השניים )קבלת הסברים, שאלות ותשובות, 

חשיפה  לתהליכי עבודה חדשניים וכו'(. 

בנוסף  – והרצאות  מודרכת  תצפית   •
ע"י  הרצאות  המשתלם  מקבל  לתצפית 

ידע  זוכה לעדכון  וכך  צוות מובילים,  אנשי 

בפרק זמן קצר. ההרצאות מספקות רקע 

מקצועי הנדרש להבנת העשייה בשטח.

ללא  ,"HANDS-OFF" הם  אלו  מסלולים 

קליניות. פעילויות  של  בפועל  ביצוע 

משולבות  טווח  ארוכות  לימוד  בתכניות 
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להנחיות  בכפוף   ,"HANDS-ON" פעילויות 

משרד הבריאות.

בעולם נעשו מחקרים שבדקו את הגורמים 

המשפיעים על בחירת סטודנטים בתכניות

למיטב למדינתם.  מחוץ  בינלאומיות 

לגבי  בנושא  מחקרים  קיימים  לא  ידיעתנו 

אחיות, ואולם מניסיוננו עם תכניות הדרכה 

כי הגורמים  לאחיות מחו"ל  אנו מאמינים 

שהשפיעו על החלטתן להגיע אלינו דומים 

לאלו המתוארים בספרות לגבי סטודנטים, 

והם: 

1. מאפייני הארגון: איכות התכנית, שיטות 

הלימוד, הדירוג האקדמי של המוסד ורמת 

מקצועית  רמה  הקורסים,  תכני  ההוראה, 

לסטודנטים,  התמיכה  ושירותי  הסגל  של 

השפה בה תינתן ההכשרה, סביבת עבודה 

עדכנית וחדשנית )1, 2, 3(.

מחיה עלות  היעד:  מדינת  מאפייני   .2

נמוכה )1, 3(, רמת בטיחות וביטחון )1, 2( 

ומרחק מארץ המוצא )1(.

ע"י  בינלאומית  חוויה  לחוות  היכולת   .3

מדינות  מלאומים,  לסטודנטים  חשיפה 

של  נוכחותם  ובמקביל  אחרות,  ותרבויות 

מארץ  אחרים  מהגרים  ו/או  סטודנטים 

המוצא )1, 3(. 

ע"י  וההכשרה  הארגון  אודות  המלצות   .4

בתהליך  הסטודנט  את  המלווה  הגורם 

סוכנות  או  אישי  )סוכן  ההחלטות  קבלת 

מוניטין  כמו  לסוגיות  בהתייחס  מתווכת(, 

המוסד, ניסיון עבר של סטודנטים אחרים, 

טיפול בבקשה, ויזה, דרישות, לינה וכו' )1(, 

כמו גם המלצות של חברים או משתלמים 

לשעבר )3( .

הליך הגעת האחיות
המשתלמות מחו"ל

והדרכתן
הקשר הראשוני מתווך ע"י סוכנים, המציגים

ובעולם.  בישראל  השונות  התכניות  את 

ישנה תחרות רבה בין בתי החולים ומדינות 

שונות, ועל מנת לקדם את תכניות ההדרכה

שלנו, לבחון ולהתאים את השטח לדרישות 

מתאם אח  בביה"ח  מונה  ההשתלמות, 

לתאם  תפקידו  בינלאומיות.  הכשרות 

מתיאום  החל  המשתלמים  את  וללוות 

כל  ולאורך  המדינה  רשויות  מול  הגעתם 

האישיים  לצרכיהם  מענה  מתן  שהייתם, 

והמקצועיים כאחד. המדריך הקליני )מ"ק( 

ושיפור  התיאורטי  הידע  להטמעת  פועל 

סביבה יצירת  ידי  על  הלמידה,  תהליכי 

הוא  בנוסף,  ותומכת.  חיובית  לימודית 

משמש מודל לחיקוי מקצועי )4(. למדריך 

הקליני יש השפעה רבה על הצלחת חוויית 

ההכשרה. מצופה ממנו לעזור למשתלמים 

לתווך ובתרבות,  בשפה  הפער  על  לגשר 

את הקשר עם הצוות, לסייע בפתרון בעיות 

יועץ  ולעיתים גם משמש  וקשיים אישיים, 

הקליניים המדריכים  הפנאי.  לשעות  בילוי 

הינם  מחו"ל  אחיות  בהכשרת  המעורבים 

בתכניות אחיות  בהדרכת  רב  ניסיון  בעלי 

על קורסים  גנריות,  )תכניות  שונות 

בסיסיים(, כמו גם חולים ובני משפחותיהם. 

הדרכת האחיות מחו"ל ניתנת באנגלית או 

ברוסית, במקביל לעבודת המדריך הקליני 

התמודדות  ותוך  עומס  בתנאי  במחלקה 

עם המחסור באחיות. 

מסגרת מושגית
המסגרת המושגית בבסיס המחקר הנוכחי

ההדרכה משתנים:  למספר  מתייחסת 

הקלינית, זהות המדריך הקליני והקשר עם 

הארגון.

המדריכים ופעילות  ההכשרה  תכניות 

הקליניים מבוססות על המסגרת המושגית 

של ווסטון )5(, המתבססת על  התיאוריות 

של )6( Oermann et al וגרין )7( להוראה 

קלינית. שש מתוך שמונת תפיסות היסוד 

ההוראה לגבי   )6( ואחרים  אורמן  של 

הקלינית רלוונטיות לתכניות ההכשרה של 

אחיות חו"ל בביה"ח שלנו:

העשייה את  תשקף  קלינית  הוראה   .1

המקצועית האמיתית.

התיאוריה  בין  מגשרת  קלינית  הדרכה   .2

והפרקטיקה.

3. יש להתייחס למתנסים כאל לומדים ולא 

אחיות.

הקליני המדריך  בין  הדדי  וכבוד  אמון   .4

את לאפשר  בכדי  נדרשים  לתלמידיו 

צמיחת התלמידים.

5. הוראה ולמידה קלינית צריכות להתמקד 

בידע חיוני, מיומנויות ועמדות.

המתוכננת  הלימודים  שתכנית  ייתכן   .6

אינה תכנית הלימודים בשימוש.

זהות המדריך הקליני מבוססת על המודל 

מ-4  המורכב   ,)8( מילר  של  מורה  לזהות 

ממדים: גורמים אישיים )תכונות מולדות(,

ומשתפרים )מתפתחים  אימון  גורמי 

במהלך ההכשרה וביצוע התפקיד(,  גורמים 

הקשריים )מושפעים ממפגשים חברתיים 

החינוכיים(  במצבים  לעבודה  עמיתים  עם 

ותרגול רפלקטיבי )מתפתח כאשר מורים

את ביקורתי  באופן  לנתח  מתחילים 

ההוראה לתהליך  בנוגע  ציפיותיהם 

פרקטיקת של  האפקטיביות  ואת  והלמידה, 

כמו  מורה,  זהות  פיתוח  שלהם(.  ההוראה 

תהליך הינו  הקליני,  המדריך  זיהוי  גם 

עומד הוא  קלינית  הדרכה  ובכל  מחזורי 

לבחינה ועדכון. 

בסביבה מתקיימת  ההדרכה  פעילות 

ובית הספציפית  המחלקה  של  הארגונית 

למחנכות הסינרגיה  מודל  בכלל.  החולים 

אחיות של גרין )7(  מניח כי המוסד שותף 

קליני התומך בחינוך המשתלמים.

לאפשר צריכות  קליניות  למידה  פעילויות 

בין פעולה  שיתוף  על  ושמירה  פיתוח 

החולים.  ובית  המשתלמים  המדריכה, 

זהות הקלינית,  ההוראה  שבין  הקשר 

המדריך הקליני והארגון הם בעלי השפעה 

ושביעות  על הצלחת ההתנסות הקלינית, 

המקצועית. מפעילותו  הקליני  המדריך  רצון 
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מטרות המחקר 
המדריך  תפיסת  את  בחן  הנוכחי  המחקר 

אחיות  של  ההכשרה  תכניות  את  הקליני 

מחו"ל בהתייחס להיבטים הבאים:

1. השפעתן של תכניות ההכשרה על

תפיסתו העצמית והמקצועית.

2. הדמיון והשוני לתוכנית ההדרכה

הרגילות.

3. היתרונות והחסרונות של התוכניות 

הללו.

שיטה 
מחקר חתך, מבוסס שאלון מקוון אנונימי, 

.2019 מרץ  עד  ינואר  במהלך  שהתקיים 

אוכלוסיית היעד הייתה המדריכים הקליניים, 

המדריכים אחיות מחו"ל, בביה"ח שלישוני,

המחקר  שאלון  ישראל.  בצפון  אקדמי, 

פותח לצורך המחקר הנוכחי לאחר קריאת 

ספרות מקיפה, וכלל שני חלקים:

של  ומקצועיים  דמוגרפיים  מאפיינים   .1

משפחתי,  מעמד  )מגדר,  הקליני  המדריך 

ותק, שפת האם(.

את הקליני  המדריך  תפיסת  בחינת   .2

תכנית ההכשרה לאחיות חו"ל:

2.1 השפעת תכנית ההדרכה על תפיסתו 

העצמית והמקצועית של המדריך הקליני

בתוכנית  נבחרים  היבטים   היגדים(,   4(

לצרכי  ההכשרה  התאמת  כגון  ההכשרה 

 9( המשתלמים  עם  וקשר  המשתלמים 

עם  מקצועיות  אינטראקציות  היגדים(, 

עמיתים במהלך ההדרכה )5 היגדים(, איזון 

וציפיות  היגדים(   6( משפחה–עבודה  חיי 

המדריך הקליני מהארגון )2 היגדים(. 

5 ובו   ,Likert סולם  על  ניתנה  התשובה 

נכון,  לא  לרוב   -2 נכון,   לא  כלל   -1 דרגות 

3- חלקית נכון וחלקו לא נכון, 4- לרוב נכון,

5- נכון לחלוטין(.

של  והחסרונות  היתרונות  ההבדלים,   2.2

תכניות הכשרה אלו לעומת תכניות ההדרכה

לאחיות המקומיות )2 שאלות פתוחות(.

למשתתפים הופץ  לשאלון  הקישור 

קבוצת ו/או  המוסדי  הדוא"ל  באמצעות 

כל הקליניים.  המדריכים  של  וואצאפ 

תזכורות   2-3 קיבל  פוטנציאלי  משתתף 

שנעשה הנתונים  ניתוח  השאלון.  למילוי 

 SPSS version  25 תוכנת  באמצעות 

כלל   )IBM, Armonk, NY, USA(
סטיית  )ממוצע,  תיאורית  סטטיסטיקה 

גורמים  ניתוח  וטווחים(,  אחוזונים  תקן, 

ההבדלים  ומציאת   )Factor analysisׂ(
לפרמטרים ביחס  השונים  הגורמים  בין 

 Mann במבחן  שימוש  ע"י  דמוגרפיים 

Whitney U test, Kruskal Wallis ומתאם
על  קרונבך  של  האלפא  חושבה  פירסון. 

מנת להעריך את העקביות הפנימית.

P <0.05 נחשב כמשמעותי. בנוסף, במטרה

תחום באותו  העוסקות  שאלות  לקבץ 

לקטגוריות, נעשה תהליך ניתוח גורמים. 

ממצאים
מאפיינים דמוגרפיים ומקצועיים

קליניים מדריכים   30 השיבו  לשאלון 

המעורבים בהדרכת אחיות מחו"ל )68%(. 

הגיל הממוצע של המשיבים היה ±6.9 42.3

 2-32(  18.7  ±  7.6 מקצועי  ותק   ,)28-58(

 9.3  ±  6.5 ההדרכה  בתחום  וותק  שנים( 

נשים  הם  שנים(. מרבית המשיבים   0-24(

תואר בעלות   ,)80%( נשואות   ,)67%(

חילוניים   ,)89%( יהודים   ,)96.8%( אקדמי 

)77%(, ילידי חבר העמים לשעבר )61.3%(, 

כ–1/3   .)73%( בהדרכה  לעסוק  מורשים 

מהנשאלים עובדים באגף הכירורגי. כ–1/4 

 )25.8%( מקומיות  אחיות   5 עד  הכשירו 

ו–64.5% הדריכו עד 5 אחיות זרות במהלך 

ניתנה  ההדרכה  תכנית  האחרונה.  השנה 

ורק   ,)29%( ברוסית  או   )54.8%( באנגלית 

11 מהנשאלים )38%( דיווחו שהיא תואמת 

לשפת האם שלהם. 

לעומת  מחו"ל  אחיות  הכשרת  מאפייני 

הכשרת אחיות מקומיות

המשיבים  שציינו  העיקריים  ההבדלים 

המשיבים  מספר  )בסוגריים  הם  לשאלון 

שציינו כל נושא(:

תרבות  הבדלי  עקב  מותאמת  תכנית   .1

מקצועית  רמה   ,)6( שונים  עבודה  והרגלי 

 ,)5( שונות  עבודה  ושיטות  יותר  נמוכה 

שונה  תפיסה   ,)3( שונים  השתלמות  יעדי 

של מושג הבריאות )1( ודעות קדומות של 

המשתלמים לגבי מדיניות הטיפול ומערכת

הבריאות הישראלית )1(.

2. הבדלי שפה המקשים על קריאת התיקים

מטופלים  וקשר  הממוחשבים  הרפואיים 

בנוסף,  .)1( אחרים  מקצוע  אנשי  או   )7(

המקצועיים  המושגים  הכרת  נדרשת 

בשפת האם של המשתלמים )6(.

הרחוקים לאנשים  רגשית  תמיכה   .3

 ,)1( להם  המוכרת  ותרבות   )6( מביתם 

כמו גם ציפייתם לחוויה תיירותית ולא רק

חינוכית )3(.

רק משיב אחד טען שאין הבדל בין תכניות 

ההדרכה השונות.

יתרונות וחסרונות
הכשרת אחיות מחו"ל 

היתרונות העיקריים שדווחו הם )בסוגריים 

מספר המשיבים שציינו כל נושא(: חשיפה 

וחולי  בריאות  תפיסת  חדשות,  לתרבויות 

הקלינית  העשייה  על  והשפעותיהן  שונה 

 ,)4( אחרות  בריאות  מערכות  הכרת   ,)6(

תרגול שיחה בשפה זרה )4(, יצירת קשרים 

מקצועיים עם עמיתים מחו"ל )3(, מימוש 

עצמי מקצועי )2(, גיוון בעבודה היומיומית 

בעיני  המקצועי  המעמד  חיזוק   ,)2( ועניין 

,)1( ניסיון  ורכישת   )1( לעבודה  עמיתים 

קידום מעמד בית החולים בעולם )1(.

עבור  מעניין  יתרון  ציין  הנשאלים  אחד 

המשתלמים מחו"ל: "תרגול תקשורת לא-

מילולית, לימוד הבנת מצבים וזיהוי מצוקה 
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רק במבט אחד,  אצל מטופל ללא שיחה, 

בשפת גוף או בהבעות פנים".

החסרונות העיקריים שדווחו הם )בסוגריים

קשיי  נושא(:  כל  שציינו  המשיבים  מספר 

הצוות עם  על התקשורת  שפה המקשים 

קלינית הדרכה   ,)4( והחולים  המטפל 

במחלקה  אח/ות  של  לתפקיד  במקביל 

)1(, העדר תגמול דיפרנציאלי )1(, שיתוף 

,)1( לעבודה  עמיתים  של  חלקי  פעולה 

הקליני  בשדה  הסטודנטים  עומס  הגדלת 

.)1(

 )Factor analysis(  ניתוח גורמים

זוהו 4 קטגוריות ובוטל היגד אחד מבין 26 

כלל  קרונבך  )אלפא  המקוריים  ההיגדים 

השאלון = 0.8(:

משפחתו  ובני  הקליני  המדריך  תפיסת   .1

היגדים,   11( מחו"ל  האחיות  הדרכת  את 

אלפא     קרונבך – 0.85(: הדרכת האחיות 

מחו"ל תורמת לתחושת ההגשמה העצמית

והמקצועית של    המדריך הקליני.

זה  לתפקיד  שנבחרו  מאמינים  המדריכים 

מכיוון שהם מהווים מודל מקצועי לחיקוי.

ומחשיבים בהם  גאים  משפחתם  בני 

לעומת יותר  כיוקרתית  זו  הכשרה 

הדרכת  אחיות מישראל, ומקבלים בהבנה

המקדימות. בהכנות  הזמן  השקעת  את 

המדריך ולדעת  לתפיסתם  מכך,  יתרה 

אלו  הדרכה  בתכניות  השתתפות  הקליני 

תוביל לקידום מקצועי משמעותי.

המדריך  של  מקצועית  עצמית  תפיסה   .2

קרונבך–0.79(:  אלפא  היגדים,   6( הקליני 

עצמם רואים  הקליניים  המדריכים  רוב 

ידי על  מוערכים  בתחומם,  כמובילים 

מקצועי  הקליני  הניסיון  בשל  עמיתיהם 

שלהם וביצוע תפקידם מעבר למצופה. על 

כן, עמיתיהם לעבודה מקבלים בהבנה את 

מעורבותם בהדרכת אחיות מחו"ל. מרבית

להערכה מצפים  הקליניים  המדריכים 

תמיכה  דברי  או  כספי  תגמול   – ארגונית 

בעל פה/בכתב. 

בהכנות  ועמיתים  המשפחה  בני  שתוף   .3

היגדים,   4( מחו"ל  האחיות  של  להדרכה 

המדריכים  מרבית  קרונבך–0.59(:  אלפא 

משפחתם  בני  את  משתפים  הקליניים 

אחיות   - מעורבים  הם  בה  ההדרכה  בסוג 

מקומיות או מחו"ל. הם מאמינים כי פגישת

נדרשת לתכנון הכנה עם מתאם התכנית 

והכללית המקצועית  החוויה  והתאמת 

לצרכי האחיות.

היגדים,   4( ההדרכה  בתכנית  אתגרים   .4

האחיות  הדרכת  קרונבך–0.73(:  אלפא 

היומיומי,  העבודה  לעומס  מוסיפה  מחו"ל 

מתקשים  הקליניים  המדריכים  ולעיתים 

לשלבה עם עבודתם השוטפת במחלקה.

בין  סטטיסטית  מובהק  קשר  נמצא  לא 

למשתנים  בינם  או  הפקטורים  ארבעת 

ממוצע  בעלי  היו  היגדים  חמישה  אחרים. 

תשובות גבוה - בטווח של 3.7-4.6 )בסולם 

1-5(. ארבע מבין ההיגדים קשורים לממד 

של  מקצועית  עצמית  תפיסה   –  2 מספר 

המדריך הקליני. 

דיון 
הכשרת אחיות מחו"ל מאתגרת את המדריך

תכני  את  להתאים  שעליו  מכיוון  הקליני 

שיטותיה, את  אף  ולעיתים  ההדרכה, 

והרמה הארגונית  התרבות  למאפייני 

גם כמו  המשתלמים,  של  המקצועית 

על שמירה  תוך  שלהם,  האם  שפת 

הסטנדרטים מבוססת  המקצועית  הרמה 

המקצועיים של בית החולים.

מגיעים מהמשתלמים  חלק  לדוגמא: 

הארגונית התרבות  בהם  בריאות  מארגוני 

בעוד  ונוקשה,  היררכית  יותר,  מסורתית 

שלנו בביה"ח  הארגונית  שהתרבות 

ופחות  רב-מגזרי  פעולה  שיתוף  מבוססת 

היררכית. 

הבדלים אלו מעוררים לעיתים התנגדויות 

וחוסר נוחות מצד המשתלמים, ומשפיעים 

על הקשר המקצועי שבין המדריך הקליני

לזכור  המדריך  על  זאת,  עם  והמשתלם. 

היא אלו  למשתלמים  חשובה  מטרה  כי 

והארגון  הבריאות  מערכת  את  להכיר 

קליני חדש ידע  ולרכוש  מגיעים,  אליו הם 

הפערים על  לגשר  שעליו  מכאן  ומעודכן. 

חשוב כן  על   .)6( אותם  להעמיק  ולא 

ההכשרות  מתאם  עם  המקדים  הקשר 

של  המקצועית  הפעילות  הכרת  לצורך 

בארץ תפקידם  והגדרת  המשתלמים 

המוצא, כמו גם את התרבות שלהם בכלל 

יצירת בפרט.  הארגונית  התרבות  ואת 

למשתלמים מותאמת  למידה  סביבת 

– חשיפה תאפשר השגה מטרות ההכשרה 

טיפול טכניקות  חדשות,  לטכנולוגיות 

מתקדמות ורכישת ידע מעודכן חדש, אותו

לתפקידם בהתאם  בארצם  ליישם  יוכלו 

המקצועי ולמשאבים המקומיים.

הקליני המדריך  על  כי  מצא   )8( מילר 

ההוראה אסטרטגיות  את  להתאים 

לצרכים וסגנונות למידה שונים של הלומד.

ממדינות מגיעות  מחו"ל  האחיות  רוב 

גם  הצטרפו  ולאחרונה  רוסית,  דוברות 

שהמשתלמים אף  על  מסין.  אחיות 

ברמה אנגלית  ולדבר  להבין  מצופים 

שתאפשר להם לתקשר בצורה טובה, לא 

להתמודד מנת  על  הדבר.  הוא  כך  תמיד 

לבחון ניתן  הזה  הלשוני  הפער  עם 

המשתלמים של  האנגלית  רמת  את 

צמוד מתורגמן  להעסיק  הגעתם,  טרם 

בלבד רוסית  דוברי  בחולים  לבחור  ו/או 

או בצוות רפואי דובר רוסית.

בדומה לממצאיו של מילר )8(, המדריכים

מעמיתיהם לתמיכה  זוכים  הקליניים 

לעבודה אך מביעים רצון להכרה רבה יותר 

האחיות  שהדרכת  מכיוון  במאמציהם, 

מחו"ל נעשית במקביל לעבודתם במחלקה,

חייבת  לא  ההוקרה  עומס.  המוסיף  דבר 

שהנהלת  מצפים  אלא  כספית,  להיות 

)תעודת לפעילותם  תודה  תוקיר  הארגון 

תמיכה האישי,  לתיק  מכתב  הוקרה, 

ביציאה לכנס, קידום עתידי(.

לעיתים  מורכבת  מחו"ל  האחיות  קבוצת 
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מצוותי בריאות המגיעים ממקומות שונים

להתאחד מתקשים  חלקם  בארצם. 

הקצרה התקופה  במהלך  אחת  לקבוצה 

בודדים חשים  הם  כן  על  התכנית.  של 

בפעילויות בהשתלבות  גם  ומתקשים 

להשפיע  יכול  בעיה  של  זה  סוג  הפנאי. 

עבור גם  האימונים,  תכנית  הצלחת  על 

בכללותה.  והקבוצה  הספציפי  המשתלם 

שזמין  לנושא,  ארגוני  מתאם  הקצאת 

לאורך תקופת ההשתלמות ועוזר במקרים

זקוקים טוב,  מרגישים  לא  שהמשתלמים 

לתמיכה נפשית או רוצים לתכנן פעילויות

בשעות הפנאי, חשובה ביותר.

ברמה האישית תיארו המדריכים הקליניים 

מספר יתרונות וחסרונות הנלווים להדרכת

היתרונות  כללי,  באופן  מחו"ל.  אחיות 

אלו הכשרה  תכניות  החסרונות.  על  גברו 

מקצועית, לצמיחה  כהזדמנות  נתפסות 

שונות בריאות  למערכות  ולחשיפה 

ותרבויות ארגונית חדשות, ביסוס המעמד 

מקבלי  בעיניי  ביכולתם  והכרה  המקצועי 

ההחלטות בארגון, כמו גם בני משפחותיהם

וחבריהם. על אף תחושת העומס, הכשרות 

גם אם  אלו  שוברות את שגרת העבודה. 

תמורה  אין  כי  חשים  הקליניים  המדריכים 

להוביל  ממשיכים  הם  למאמציהם,  ראויה 

השתלמויות לאחיות מחו"ל כי רואים בכך 

משימה מקצועית ואישית חשובה. 

ממצאים אלה דומים לממצאי מחקרו של 

מחוייבים  הקליניים  המדריכים   .)8( מילר 

בתכניות ורואים  ההדרכה,  לתפקיד  מאוד 

נפרד בלתי  חלק  הקליניות  ההכשרה 

משנית. אחריות  רק  ולא  מפעילותם 

הקליני המדריך  של  האישיים  מאפייניו 

את  לבצע  מסוגל  להיות  אותו  הופכים 

גם  כמו  הנאה  ולהרגיש  ביעילות,  תפקידו 

שהמדריך  ככל  ההדרכה.  במהלך  סיפוק 

הקליני צובר יותר ניסיון בהדרכה, תחושת 

הזהות שלו מתפתחת ומתבססת במישור 

הארגוני. הדרכה קלינית של אחיות מחו"ל 

כתורמת הקליני  המדריך  ע"י  נתפסת 

בישראל החולים  בית  של  מעמדו  לחיזוק 

הארגונית תדמיתו  את  משפרת  ובעולם, 

ארגונים פני  על  יחסי  יתרון  לו  ומעניקה 

את להציג  הזדמנות  גם  זו  דומים. 

ולשנות תפיסות ההתרחשויות המקומיות 

מקומי, ביטחוני  מצב  לגבי  מוטעות 

יחס למיעוטים ועוד.

תכניות ההכשרה לאחיות מחו"ל  לסיכום, 

המדריכים המשתלמים,  עבור  אתגר  מהוות 

להמשיך  חשוב  כאחד.  והארגון  הקליניים 

למדריך  למשתלם,  תרומתן  לאור  ולקיימן 

של  שחיקה  למנוע  כדי  והארגון.  הקליני 

לתגמול  דרכים  לפתח  חשוב  המדריכים 

תכניות  המקצועית.  פעילותם  והערכת 

ההכשרה לאחיות חו"ל תורמות גם לחיזוק 

הבריאות  מערכת  של  והמעמד  התדמית 

התדמית  לשיפור  גם  כמו  הישראלית, 

הלאומית בכללותה.
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תקציר
אלפי  בישראל  מטופלים  שנה  מידי  רקע: 

ילדים,  כמחציתם  פלסטינים,  מטופלים 

הזקוקים לטיפול רפואי משמעותי. הצוות 

הנובע  רגשי  בפער  לחוש  עשוי  המטפל 

מהזדהות עם אתוס מקצועות הטיפול מחד,

הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  אתוס  ועם 

הרגשות  עבודת  תאוריית  פי  על  מאידך. 

Hochschild, על מנת לגשר על פערים  של 

שהינה  רגשות,  עבודת  מתבצעת  רגשיים 

בהתאם רגשות  לדכא  או  לעורר  ניסיון 

לנסיבות חברתיות. 

רגשות  עבודת  לראשונה  לבחון  מטרה: 

וסיעודי  רפואי  צוות  אנשי  נפשי של  וחוסן 

המטפלים בילדים פלסטינים.

צוות  שיטה: במחקר השתתפו 101 אנשי 

בבית חולים לילדים במרכז הארץ. המחקר 

שאלון  וכלל  ואיכותני,  כמותי  משולב,  היה 

מובנה למילוי עצמי ושאלה פתוחה שבחנה

עם  הצוות  של  הרגשית  ההתמודדות  את 

ניתוחי הטיפול במטופלים פלסטינים. בוצעו 

וניתוח  רגרסיות  פירסון,  מתאמי  שונות, 

תוכן.

תוצאות: מהממצאים עולה כי ככל שמידת

הטיפול מקצועות  אתוס  עם  ההזדהות 

ומידת השליטה בשפה הערבית היו גבוהים 

יותר, כך הרגשות הנחווים כלפי מטופלים 

עבודת רגשות וחוסן נפשי של צוות סיעודי ורפואי 
המטפל בילדים מהרשות הפלסטינית
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שמידת  ככל  יותר.  חיוביים  היו  פלסטינים 

ההזדהות עם אתוס הסכסוך הייתה גבוהה 

כלפי  חיוביים  רגשות  פחות  נחוו  כך  יותר, 

דווחו  שליליים  נחווים  רגשות  המטופלים. 

מצופים  מרגשות  יותר  גבוהה  בעוצמה 

רגש  בין  שהפער  ככל  כי  נמצא  שליליים. 

יותר,  גדול  היה  מצופה  רגש  לבין  נחווה 

כך בוצעה יותר עבודת רגשות. אנשי צוות

דוברי ערבית כשפת אם, או אלו השולטים

מבצעים גבוהה,  במידה  הערבית  בשפה 

אחרים. לעומת  רגשות  עבודת  יותר 

למעלה  כי  עולה  הפתוחה  מהשאלה 

ללמוד  מעוניינים  מהנבדקים  ממחצית 

בשירותי  להיעזר  או  הערבית  השפה  את 

תרגום, כדי לתקשר ביעילות עם מטופלים 

ומשפחותיהם. 

תיאוריית  את  משכלל  המחקר  מסקנות: 

עבודת הרגשות, בכך שמדגיש את ההיבט 

משמעותי כנדבך  והתרבותי  השפתי 

בהתמודדות הרגשית של אנשי צוות רפואי. 

המודעות את  להעלות  עשוי  זה  מחקר 

מגוונות באוכלוסיות  הטיפול  לנושא 

התמיכה  את  ולשפר  הבריאות,  במערכת 

בעלת  באוכלוסיה  צוות המטפלים  באנשי 

ומדיניים  תרבותיים  שפתיים,  מאפיינים 

התמודדות  דרכי  הקניית  ידי  על  ייחודיים, 

מבחינה שפתית ומבחינת כשירות תרבותית.

מבוא
מטופלים  כ-9,400   2015 שנת  במהלך 

מעזה ומהרשות הפלסטינית טופלו בישראל,

 2011-2015 השנים  שבמהלך  לאחר  זאת 

המטופלים  במספר   37% של  עליה  חלה 

אשר  עזה  ורצועת  הפלסטינית  מהרשות 

בישראל  חולים  בבתי  רפואי  טיפול  קיבלו 

)1(. הסיבות למתן טיפול בישראל קשורות

היתר בין  טיפולים,  של  נמוכה  לזמינות 

טכנולוגיות מתקדמות כגון קרינה, תרופות 

מסוימות ותחומי התמחות כגון אונקולוגיה

אינם  או  קיימים  אינם  אשר  וקרדיולוגיה, 

ובגדה עזה  ברצועת  מספקת  ברמה 

מהרשות  פדיאטרים  מטופלים  המערבית. 

חולים בבתי  מתאשפזים  הפלסטינית 

אונקולוגיות מחלות  עקב  בישראל 

גנטיות,  מחלות  לב,  מומי  והמטולוגיות, 

חסר חיסוני ועוד )21(. 

רפואי  צוות  באנשי  עסק  הנוכחי  המחקר 

פלסטינים בילדים  המטפלים  וסיעודי 

רגשות לחוות  עשויים  ואשר  בישראל, 

ממצאי אלו.  מטופלים  כלפי  מורכבים 

נערכת  רגשות  שעבודת  הראו  המחקר 

על ידי הצוות על מנת לגשר על הפער בין

חוסן  מצופים.  רגשות  לבין  נחווים  רגשות 

נפשי עשוי להוות גורם מגן בעת התמודדות

עם פער רגשי. מודל המחקר מושתת על 

מספר משתנים המוצגים להלן.
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אתוס מקצועות הטיפול 
כחלק מתהליך הסוציאליזציה המקצועית

על דגש  מושם  הבריאות  במקצועות 

החשיבות של מתן טיפול באופן שיווני לכל 

אישיים  לשיקולים  קשר  ללא  המטופלים, 

בהנחיות  מופיע  זה  עיקרון  פוליטיים.  או 

ברחבי  הבריאות  מקצועות  של  האתיות 

לאחים  האתי  הקוד  פי  על   .)17( העולם 

ואחיות בישראל, אחיות מחויבות להתייחס 

על  אפלייה  וללא  בכבוד  המטופלים  לכל 

העדפה או  לאום  דת,  אתני,  מוצא  רקע 

בישראל  לרופאים  האתי  הקוד  פוליטית. 

באופן  מתמקד  ואף  דומה  תפיסה  מציג 

ומגדיר הישראלי-פלסטיני,  בסכסוך  ספציפי 

הינה  בישראל  הרפואית  ההסתדרות  כי 

ארגון א-פוליטי ולכן לרופא אחריות לטפל 

באוכלוסייה אזרחית ישראלית ופלסטינית, 

גם בזמן קיום סכסוך מדיני )2, 3(. 

אתוס הסכסוך
במקרים של סכסוך פוליטי ממושך, חברות 

אנושיות תרות אחר הסברים אשר יפשטו 

שניתן  מנת  על  המורכבת  המציאות  את 

אתוס  על  והישענות  אותה,  לתפוס  יהיה 

נפוץ. התמודדות  מנגנון  הינו  הסכסוך 

לאתוס הסכסוך הישראלי-פלסטיני קיימים 

שני נרטיבים - הישראלי והפלסטיני - אשר 

כל אחד מהם כולל דה-לגיטימיזציה, דעות 

שנאה  איום,  תחושת  שליליות,  קדומות 

מנוגדות  תפיסות  השני,  הצד  כלפי  ופחד 

וכן  משמעותיים,  היסטוריים  אירועים  של 

תפיסת העצמי כצודק ומוסרי )15(.

בנורבגיה  אחיות  בקרב  שנערך  במחקר 

נמצא כי לעיתים אחיות מושפעות מכיסוי 

מיעוט,  אוכלוסיות  של  שלילי  תקשורתי 

לגבי  שליליות  קדומות  דעות  ומגבשות 

מטופלים אלו )10(. במחקר שנערך בקרב 

אנשי צוות רפואי וסיעודי ערבים-ישראלים, 

נתקלים  הערבים  הצוות  אנשי  כי  נמצא 

ועמיתים,  מטופלים  מצד  גזענות  בגילויי 

הקונפליקט  הסלמת  של  בעיתות  בעיקר 

אותם  לעיתים  בנוסף,  הישראלי-פלסטיני. 

אנשי צוות נתפסים על פי מוצאם האתני 

המקצועי  מעמדם  פי  על  מכן  לאחר  ורק 

על ידי מטופלים ואנשי צוות אחרים )17(. 

עבודת רגשות
 Hochschild( של  הרגשות  ניהול  תאוריית 

1983( טוענת כי קיימים כללי רגשות אשר 

באיזה  המכתיבים  חברתיים,  חוקים  הינם 

שונות.  בסיטואציות  להרגיש  ראוי  אופן 

על  אף  האדם,  בני  לכל  מוכרים  הכללים 

פי שאינם רשמיים. ניתן לראות עדות לכך 

"הייתי כגון  מחשבות  או  בהתבטאויות 

בחתונה,  שמחה"  יותר  להרגיש  צריכה 

ו-"זה לא בסדר להרגיש קנאה" בסיטואציה

משמחת עבור הזולת. מתוך כללי הרגשות

מצופה רגש  המצופים.  הרגשות  נובעים 

שעליו  סבור  שהפרט  התחושה  הינו 

לחוש בסיטואציה מסוימת. בנוסף, על פי 

תחושות הינם  נחווים  רגשות  התיאוריה 

סובייקטיביות, שהפרט חש באופן ספונטני. 

כאשר מתקיים פער בין הרגש הנחווה לבין 

רגשות.  עבודת  תבוצע  המצופה,  הרגש 

רגשות  לדכא  ניסיון  הינה  רגשות  עבודת 

בלתי רצויים או לעורר רגשות רצויים, כלומר 

ליצור שינוי אמיתי ברגשות. קיימות מספר 

טכניקות של עבודת רגשות: עבודת רגשות 

עמוקה-קוגניטיבית )למשל לחשוב על כך 

חמלה(, הרגיש  כדי  לי  זקוק  שהמטופל 

גופנית )למשל לנשום עמוק כדי לחוש רוגע( 

ואקספרסיבית )למשל לחייך כדי להרגיש 

רגשות  עבודת  קיימת  כן,  כמו  סבלנות(. 

שטחית, אשר נועדה לצורך הצגת ארשת 

פנים רצויה ללא שינוי אמיתי ברגשות )16(. 

חוסן נפשי
רווחה  לשמר  כיכולת  מוגדר  נפשי  חוסן 

פסיכולוגית בעת התמודדות עם אתגרים. 

צוות רפואי  מחקרים שנערכו בקרב אנשי 

תיארו חוסן כגורם מגן בעת התמודדות עם 

פער בין רגשות נחווים ומצופים. חוסן נפשי 

נמוך בקרב אנשי צוות עשוי להביא לרמות 

גבוהות של מתח, ואף חולי עקב מעמסה 

נפשית )11, 20(.

המחקר הנוכחי בדק את עבודת הרגשות 

והחוסן הנפשי של אנשי צוות סיעודי ורפואי

הפלסטינית, מהרשות  בילדים  המטפלים 

הטיפול  מקצועות  אתוס  של  בהקשר 

ואתוס הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

שיטות מחקר
המחקר נערך בבית חולים לילדים במרכז 

 Mixed-methods הארץ, תוך שימוש בשיטת

complementary design על פיה נאסף מידע 
באמצעים והן  איכותניים  באמצעים  הן 

ביאור  מאפשרת  זו  שיטה  כמותניים. 

הממצאים  באמצעות  כמותניים  ממצאים 

האיכותניים ולהיפך )14(.

מדגם והליך המחקר
מולאו מתוכם  שאלונים,   177 חולקו 

57%( צוות  אנשי   101 ידי  על  שאלונים 

מארבעה  משתתפים  נדגמו  היענות(. 

אנשי  כלל  המדגם  שונים.  קליניים  שדות 

מקצועי  וותק  בעלי  ורפואי  סיעודי  צוות 

של חצי שנה לפחות. טרם ביצוע המחקר 

בבית  מוועדת הלסינקי  אישורים  התקבלו 

ומוועדת  המחקר,  התקיים  בו  החולים 

האתיקה של אוניברסיטת תל-אביב. 

כלי המחקר
מאפיינים בחן  זה  חלק  רקע:  מאפייני 

מחלקה  מקצועי,  ותק  סוציו-דמוגרפיים, 

והזמן  הערבית  בשפה  השליטה  רמת  וכן 

מהרשות  במטופלים  לטיפול  המוקדש 

הפלסטינית.

משתני המחקר

רגשות נחווים כלפי מטופלים מהרשות 

הפלסטינית: חלק זה התבסס על שאלון

של  בהקשר  האחר  כלפי  רגשות  הבוחן 



22    האחות בישראל | ספטמבר 2021

ועבר   ,)6( הישראלי-פלסטיני  הסכסוך 

התאמות לצורך מחקר זה. השאלון הסופי

והנבדקים רגשות,   19 של  רשימה  כלל 

התבקשו לדרג עד כמה הם חשים כל אחד 

מהרשות בילדים  טיפול  בעת  מהרגשות 

הפלסטינית, על גבי סולם ליקרט הנע בין 

רבה מאוד"(.  )"במידה  ל-5  )"כלל לא"(   1

חולקו  הרגשות  גורמים  ניתוח  בעזרת 

ורחמים(  אמפתיה  )לדוגמא  לחיוביים 

ובוז(.  סלידה  כעס,  )לדוגמא  ושליליים 

מהימנות חלק זה על פי אלפא של קרונבך 

הייתה 0.77.

רגשות מצופים כלפי מטופלים מהרשות 

כלל  השאלון  של  זה  חלק  הפלסטינית: 

בחלק  שהופיעה  לזו  זהה  רגשות  רשימת 

הקודם, אלא שבחלק זה הנבדקים התבקשו

לדרג את המידה בה הם סבורים שהסביבה 

מהרגשות  אחד  כל  להרגיש  מהם  מצפה 

בעת טיפול בילדים מהרשות הפלסטינית.

הנחווים הרגשות  בין  הפער  גם  חושב 

זה  חלק  מהימנות  המצופים.  והרגשות 

הייתה 0.81.

על  התבסס  זה  חלק  רגשות:  עבודת 

תיאוריית עבודת הרגשות )16(, כדי לאמוד 

האם אנשי הצוות מבצעים עבודת רגשות, 

ומאיזה סוג, בעת הטיפול בילדים מהרשות 

הפלסטינית. חלק זה כלל עשרים ושלושה

זה. מחקר  לצורך  חוברו  אשר  היגדים 

השונות  לשיטות  התייחסו  ההיגדים 

גופנית קוגניטיבית,  רגשות:  עבודת  של 

שטחית. רגשות  ולעבודת  ואקספרסיבית 

לעצמי מזכיר  "אני  ההיגד  לדוגמה, 

חמלה"  להרגיש  כדי  לי  זקוק  שהמטופל 

מתייחס לטכניקה קוגניטיבית, ואילו ההיגד 

סבלנות" להרגיש  כדי  עמוק  נושם  "אני 
הנבדקים גופנית.  לטכניקה  מתייחס 

עם  הסכמתם  מידת  את  לדרג  התבקשו 

ליקרט,  סולם  גבי  על  השונים  ההיגדים 

רבה  )"במידה  ל-4  )"כלל לא"(   1 בין  הנע 

מאוד"(. נמדדה מהימנות של 0.93 לחלק 

זה.

הטיפול:  מקצועות  אתוס  עם  הזדהות 

הדוקטורט  עבודת  על  התבסס  זה  חלק 

של שרה שחף, אשר תיארה ביטויים שונים 

)5(. נעשה של מושג ה-“caring” בסיעוד 

בארבעה  שובצו  אשר  בביטויים  שימוש 

כלפי  חמלה  חש  "אני  כגון  היגדים,  עשר 

יחסי  ליצור  משתדל  ו-"אני  המטופלים" 

אמון עם המטופלים". הנבדקים התבקשו

עם  שלהם  ההזדהות  מידת  את  לדרג 

בין  שנע  ליקרט,  סולם  גבי  על  ההיגדים 

)בהחלט ל-4  מסכים(  לא  )בהחלט   1

מסכים(. מהימנות חלק זה הייתה 0.83.

זה חלק  הסכסוך:  אתוס  עם  הזדהות 

הסכסוך אתוס  שאלון  על  התבסס 

של תפיסות  בחן  אשר   ,)6( המקוצר 

הסכסוך הישראלי-פלסטיני. חלק מההיגדים

"למרות  כגון  ניציות  לעמדות  מתייחסים 

נכפו  ושוב  ישראל בשלום, שוב  הרצון של 

וחלק  הפלסטינים",  מצד  מלחמות  עליה 

"בקרב כגון  מתונות  לעמדות  התייחסו 

רחב  ציבור  למצוא  אפשר  הפלסטינים 

מתון, הרוצה לשים קץ לסכסוך". הנבדקים 

התבקשו לדרג את מידת ההזדהות שלהם 

שנע  ליקרט,  סולם  גבי  על  ההיגדים  עם 

)בהחלט ל-5  מסכים(  לא  )בהחלט   1 בין 

מסכים(. במחקר הנוכחי נמדדה מהימנות 

של 0.82 לחלק זה. 

שאלון  על  התבסס  זה  חלק  נפשי:  חוסן 

עשרה  כלל  החלק   .)4( נפשי  חוסן  הבוחן 

היגדים כגון "התמודדות עם לחץ מחזקת 

אותי", ו-"אני חושב על עצמי כאדם חזק". 

הסכמתם  מידת  את  התבקשו  הנבדקים 

עם ההיגדים על גבי סולם ליקרט, הנע בין 

כל  כמעט  )"נכון  ל-5  בכלל"(  נכון  )"לא   1

הזמן"(. מהימנות חלק זה היתה 0.84.

שאלה כלל  זה  חלק  פתוחה:  שאלה 

שיכול  משהו  יש  לדעתך  "האם  פתוחה: 

עם  יותר  טוב  באופן  להתמודד  לך  לסייע 

כן,  אם  הפלסטנית?  מהרשות  מטופלים 

השיבו  נבדקים  וחמישה  חמישים  פרט". 

על שאלה זו.

ניתוח הנתונים
 SPSS הנתונים נותחו ועובדו על ידי תכנת

סטטיסטיקה  ניתוח  בוצע   .24 גרסה 

הסוציו-דמוגרפיים למשתנים  תיאורית 

בממוצעים הבדלים  המחקר.  ומשתני 

בהתאם  ,Anova או   t-test בעזרת  נבדקו 

משתני בין  קשרים  המשתנה.  לסוג 

פירסון. מתאמי  ידי  על  נבדקו  המחקר 

רקע  ידי משתני  על  ניבוי משתני המחקר 

בוצעו כן,  כמו  רגרסיה.  במבחני  נבדק 

לבדיקת  תלויים  למדגמים   t-test מבחני 

ההבדל בין רגש נחווה ומצופה עבור הרגשות

.p<0.05-ל נקבעה  השונים. רמת המובהקות 

ממצאי השאלה הפתוחה נותחו באמצעות 

שיטת ההשוואה המתמדת )12(. 

ממצאים
כלל  המחקר  מדגם  המדגם:  מאפייני 

כלל מבין  ורפואי.  סיעודי  צוות  אנשי   101

הגיל  נשים.  היו   81.2% המשתתפים 

הוותק   .)SD=8.3( שנים   34 היה  הממוצע 

 SD=2.9(.( המקצועי הממוצע היה 7.5 שנים

83.5% מהמשתתפים משתייכים לסקטור

לסקטור משתייכים  ו-16.8%  הסיעוד 

שהם  ציינו  מהמשתתפים   97% הרפואי. 

מזמנם  מחצית  או  מירב  את  משקיעים 

בטיפול במטופלים מהרשות הפלסטינית. 

הערבית,  בשפה  השליטה  לרמת  באשר 

על דיווחו  מהמשתתפים  משליש  יותר 

ול-24.8%  הערבית  בשפה  נמוכה  שליטה 

בשפה כלל  שליטה  אין  מהמשתתפים 

של האם  שפת  גם  נבדקה  הערבית. 

 )64.4%( מרבית  כי  ונמצא  המשתתפים, 

אם,  כשפת  עברית  דוברים  הנבדקים 

דוברים  היתר  ואילו  ערבית  דוברים   18.8%

רוסית )12.9%( או שפות אם אחרות )4%( 

- טבלה מס' 1.
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רגשות נחווים, רגשות
מצופים ועבודת רגשות

רגשות נחווים ורגשות מצופים הושוו בעזרת

מבחני t-test למשתנים תלויים. לא נמצא 

ורגש  כוללני  נחווה  רגש  בין  הבדל מובהק 

בין מובהק  הבדל  נמצא  כוללני.  מצופה 

מצופים  ורגשות  שליליים  נחווים  רגשות 

ממוצע  .)t)92(=4.9, P=0.00( שליליים 

גבוה  היה  השליליים  הנחווים  הרגשות 

השליליים  המצופים  הרגשות  מממוצע 

 M=12.37, SD=4.65-ו  M=14.6, SD=4.45(

בהתאמה(. 

נחווים רגשות  בין  מובהק  פער  נמצא 

עשר תשעה  מתוך  בשישה  ומצופים 

וצער  הרגשות שנבדקו: אמפתיה, רחמים 

כרגשות  גורמים  ניתוח  פי  על  סווגו  )אשר 

ולחץ  אונים  חוסר  תסכול,  וכן  חיוביים( 

)אשר סווגו כרגשות שליליים(. בדומה לכל 

עבור גם  במחקר,  נבדקו  אשר  הרגשות 

רגשות אלו הניקוד הממוצע היה גבוה יותר 

עבור רגשות נחווים לעומת רגשות מצופים. 

אמפתיה הייתה הרגש אשר דווח בעוצמה 

הגבוהה ביותר ואילו בוז היה הרגש שדווח 

בעוצמה הנמוכה ביותר, הן עבור הרגשות 

הנחווים והן עבור המצופים.

רגשות,  עבודת  של  השונים  הסוגים  מבין 

בניקוד  דורגה  קוגניטיבית  רגשות  עבודת 

הגבוה ביותר )M=1.82, SD=0.77(, אחריה 

 M=1.75,( אקספרסיבית  רגשות  עבודת 

 M=1.69,(ועבודת רגשות שטחית )SD=0.63

דורגה גופנית  רגשות  עבודת   .)SD=0.64

בניקוד הנמוך ביותר מבין הסוגים השונים 

.)M=1.39, SD=0.51( רגשות  עבודת  של 

קשרים בין משתני המחקר
מידת בין  נמצא  מובהק  חיובי  קשר 

הטיפול  מקצועות  אתוס  עם  ההזדהות 

ותק  בין   ,)r=0.32, p=0.002( נפשי  וחוסן 

אתוס  עם  ההזדהות  מידת  לבין  מקצועי 

ובין   )r=0.31, p=0.002( הטיפול  מקצועות 

 r=0.29,( רגשות  עבודת  לבין  רגשי  פער 

בין רגשות  p=0.005(. ככל שהפער הרגשי 

נחווים לבין רגשות מצופים היה גדול יותר, 

כן,  כמו  רגשות.  עבודת  יותר  בוצעה  כך 

רגשי  פער  בין  מובהק  שלילי  קשר  נמצא 

לחוסן נפשי )r=-0.24, p=0.02(. ככל שהפער

מצופים  ורגשות  נחווים  רגשות  בין  הרגשי 

היה קטן יותר, כך החוסן הנפשי היה גבוה 

יותר )טבלאות מס' 2 ו-3(. 

מסוג מרובה  רגרסיה  מבחן  בוצע 

ההשפעה את  לזהות  כדי   ,stepwise
נפשי.  וחוסן  רגשות  עבודת  של  המנבאת 

בשלב הראשון של מבחן הרגרסיה נמצא כי 

פער רגשי מנבא 7% מהשונות המוסברת

 R2 = 0.07,( רגשות  עבודת  המשתנה  של 

F)1,77( = 6.83, p = 0.011(. כלומר, נבדקים 

כך  על  דיווחו  יותר  גדול  רגשי  פער  בעלי 

השני  בשלב  רגשות.  עבודת  יותר  שביצעו 

המשתנה  הוסף  הרגרסיה  מבחן  של  של 

הוא  כי  ונמצא  הערבית,  בשפה  שליטה 

המוסברת  מהשונות  נוספים   3.7% מנבא 

 ΔR2 = 0.037, ΔF)1,77(( של עבודת רגשות

שרמת ככל  כלומר,   .)= 5.63, p = 0.005

גבוהה  הייתה  הערבית  בשפה  השליטה 

שני  רגשות.  עבודת  יותר  בוצעה  כך  יותר, 

המשתנים הללו יחדיו ניבאו 11% מהמשתנה

 Anova במבחן  בנוסף,  רגשות.  עבודת 

נמצא כי קיים קשר חיובי מובהק בין מידת 

עבודת לבין  הערבית  בשפה  השליטה 

.)F=5.08**, DF=3,94( רגשות

משתנים  לבדיקת  מרובה  רגרסיה  במבחן 

הזדהות  כי  נמצא  נפשי,  חוסן  המנבאים 

עם אתוס מקצועות הטיפול מנבאת 8.8%

חוסן  המשתנה  של  המוסברת  מהשונות 

 R2 = 0.088, F)1,77( = 8.45, p=( נפשי 

הזדהו  שהנבדקים  ככל  כלומר,   .)0.005

מקוצועת  אתוס  עם  יותר  רבה  במידה 

הטיפול, כך רמות החוסן הנפשי שלהם היו 

גבוהות יותר )ראו טבלה מס' 3(.

)%( N קטגריות משתנה

זכר )17.8( 18 מין

נקבה )81.2( 82

סיעוד )83.5( 84 מקצוע

רפואה )16.8( 17

עברית )64.4( 65 שפת אם

ערבית )18.8( 19

רוסית )12.9( 13

אחר )4( 4

כלל לא )24.8( 25 שליטה בשפה הערבית

נמוך )36.6( 37

בינוני )18.8( 19

גבוה )19.8( 20

מעט )3( 3 זמן המוקדש למטופלים פלסטיניים

כמחצית )47.5( 48

מרבית )49.5( 50

M(SD)
גיל )בשנים( )8.3( 34

וותק מקצועי )2.9( 7.5

)n=101( טבלה מס' 1: מאפיינים סוציודמוגרפיים של המשתתפים
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ממצאי השאלה הפתוחה
שלוש  הניבו  הפתוחה  לשאלה  התשובות 

תימות:

1. שליטה בשפה הערבית: תימה זו חולקה 

לשתי קטגוריות: )א( לימוד השפה הערבית -

ללמוד רצונם  את  הביעו  אלו  נבדקים 

ערבית מדוברת על מנת  לתקשר בצורה 

משפחתם.  ובני  מטופלים  עם  יותר  טובה 

קשיים שהועלו מצד הנבדקים כללו חוסר 

יכולת להיענות לצרכי המטופלים, ותחושת

הדוברים הצוות  באנשי  ותלות  תסכול 

ערבית: "90% מהקושי נובע מחוסר יכולת 

שלהם"  בשפה  המטופלים  עם  לתקשר 

הצוות מאנשי  "לבקש   ,)33 )רופאה, 

זה מתיש אותם  שדוברים ערבית לתרגם. 

ומתסכל אותי שאני לא יכולה לתקשר עם 

)ב( שימוש   ;)27 )אחות,  המטופלים שלי" 

הם  כי  ציינו  הנבדקים   - תרגום  בשירותי 

העבודה: במקום  תרגום  בשירותי  מעוניינים 

סיכום המודלBSETPמשתנה מנבאמודלמשתנה מנובא

0.290.012.610.011P=0.01פער רגשי1עבודת רגשות

R2=0.07

F=6.83

0.310.012.870.005P=0.01פער רגשי2

R2=0.11

F=5.63

0.220.62.040.045שליטה בשפה הערבית

0.320.182.910.005P=0.01אתוס מקצועות הטיפול1חוסן נפשי

R2=0.088

F=8.45

"עזרה בתרגום שלא תמיד יש. אולי מישהו
יהיה ותפקידו  פנוי  יהיה  שתמיד  בבניין 

מתורגמנים"  "ריבוי   ,)30 )אחות,  לתרגם" 

)רופאה, 42(. 

התשובות הערבית:  התרבות  הכרת   .2

לחקור  הנבדקים  של  רצונם  את  שיקפו 

המטופלים של  והתרבות  היומיום  חיי  את 

רק  ולא  התרבות  "הכרת  ומשפחתם: 

השפה, מפגש עם מטופלים או משפחות 

שמתארים את חייהם והטיפול שמקבלים 

"ידיעת השפה והתרבות  בבית" )אח, 33(, 

הצד  על  לטפל  לי  לסייע  יכולה  הערבית 

הטוב ביותר במטופלים מהרשות" )אחות, 

.)35

3. טיפול שוויוני: הנבדקים שיתפו בדעותיהם

ובהימנעות  בשיוויון  הצורך  בנושא 

בעבודה: פוליטיות  השקפות  ממעורבות 

)אחות,  זהה"  הוא  מטופל  כל  "מבחינתי 
זו בהם,  לטפל  בעיה  לי  ו-"אין   ,)30

המציאות שלנו" )אחות, 54(.

והן הנתונים הן הנתונים האיכותניים  לסיכום, 

של חשיבותה  על  מצביעים  הכמותניים 

הצוות  אנשי  של  בין-תרבותית  כשירות 

מתארים  הכמותיים  הממצאים  המטפל. 

את הקשרים בין אתוס מקצועות הטיפול,

אתוס הסכסוך, עבודת רגשות חוסן נפשי, 

מקצועי ותק  כגון  נוספים  גורמים  וכן 

צוות  ומצופים בקרב אנשי  נחווים  ורגשות 

סיעודי ורפואי המטפלים בילדים מהרשות

הפלסטינית. הממצאים האיכותניים מציגים

את תחושות ותפיסות הצוות לגבי הטיפול 

במטופלים מהרשות הפלסטינית. 

דיון והמלצות
ממצאי המחקר מראים כי כמעט כל אנשי 

הצוות הסיעודי והרפואי שהשתתפו במחקר

לטיפול  מזמנם  ממחצית  יותר  משקיעים 

עם  הפלסטינית.  מהרשות  במטופלים 

נמוכה  שליטה  יש  ממחציתם  ליותר  זאת, 

או חוסר שליטה מוחלטת בשפה הערבית. 

טבלה מס' 2: מתאמי פירסון בין משתני המחקר

)n=101( טבלה מס' 3: רגרסיה מרובה של עבודת רגשות וחוסן נפשי

חוסן נפשי עבודת רגשות פער רגשי הזדהות עם אתוס הסכסוך משתנה

0.32* -0.15 -0.11 0.20* הזדהות עם אתוס מקצועות הבריאות

-0.03 0.14 *0.19 הזדהות עם אתוס הסכסוך

-0.24* 0.29* פער רגשי

-0.13 עבודת רגשות

*p<0.05; **p<0.01
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התקשורת יכולות  בשיפור  עניין  הראו  הם 

מטופלים של  התרבות  והכרת  שלהם 

הכשירות  חשיבות  הפלסטינית.  מהרשות 

ממחקרים  עולה  והשפתית  התרבותית 

אחיות  לדוגמא,  העולם.  ברחבי  שנערכו 

במטופלים המטפלות  בנורבגיה  קהילה 

חוו  מהגרים,  של  לקהילה  המשתייכים 

מחוסר הנובעים  ותסכול  אונים  חוסר 

שפת את  להבין  או  לתקשר  היכולת 

חוויות  וערכים.  נורמות  וכן  המטופלים, 

של  סטיגמטיות  דעות  לשמר  נוטות  אלו 

 .)10( נמוכה  טיפול  איכות  וכן  המטופלים, 

במחקר שנערך בקוריאה בקרב אחיות עלו 

שפתם  של  הבנה  חוסר  דומים:  ממצאים 

זמינות  חוסר  מטופלים,  של  תרבותם  או 

של מתורגמנים, וחוסר הכרה של הממונים 

מטיפול הנובע  מוגבר  עבודה  בעומס 

במטופלים זרים )9(. 

רגשות מצופים  בין  נמצא פער משמעותי 

ממצאים  מהרגשות.  חלק  עבור  ונחווים 

זיהו  אשר  חוקרים  ידי  על  נתמכים  אלה 

אנשי  אשר  הפסיכולוגית  המעמסה  את 

מטפלים  הם  כאשר  חווים  סיעודי  צוות 

באוכלוסיות זרות, עקב חסמים תרבותיים 

ושפתיים )9(. אולם המחקר הנוכחי מצביע

בעלי  מעורבים  רגשות  שקיימים  כך  על 

הטיפול  לעצם  הקשורה  גבוהה,  מורכבות 

ילדים  במבוגרים,  לטיפול  בניגוד  בילדים. 

נתפסים כפגיעים במיוחד ולכן האמפתיה 

כלפיהם היא גבוהה ומערכת היחסים עם 

עשויה  נוספים  משפחה  בני  או  הוריהם 

סיעודי  צוות  אנשי  לכן,  מורכבת.  להיות 

העובדים במחלקות ילדים נמצאים בסיכון 

לסבול מטראומה משנית ושחיקה )8(. 

מקצועות אתוס  עם  הזדהות  כי  נמצא 

זה  ממצא  נפשי.  חוסן  מגבירה  הטיפול 

משתנים  בין  דמיון  שישנו  כך  על  מרמז 

פנימיים  במשאבים  מאופיינים  אשר  אלו, 

המובילים למתן טיפול מתוך חמלה וכבוד 

ללא תלות בהבדלים תרבותיים )17(. ותק 

מקצועי נמצא כקשור להזדהות עם אתוס 

את  תואם  זה  ממצא  הטיפול.  מקצועות 

תיאוריית ניהול הרגשות )16(, שכן בחלוף 

רגשות  עבודת  של  תהליך  מתקיים  הזמן 

מקצועיים  ערכים  של  להפנמה  המביא 

כערכים אישיים.

שהפער  ככל  כי  מצא  הנוכחי  המחקר 

יותר,  גדול  ומצופים  נחווים  רגשות  בין 

בהתאם  רגשות,  עבודת  יותר  בוצעה  כך 

כי  ייתכן   .)16( הרגשות  עבודת  לתיאוריית 

הרגשיים  למשאבים  גם  קשור  זה  ממצא 

הדרושים על מנת לטפל בילדים בסביבה 

רכיב מרכזי  הינה  רגשות  מורכבת. עבודת 

אשר יכול לסייע בהתגברות על הפער בין 

מורכבת  בסביבה  ונחווים  מצופים  רגשות 

וטעונה רגשית.

בעבר נמצאה  עמוקה  רגשות  עבודת 

העבודה, ממקום  לסיפוק  כקשורה 

לרמת  קשורה  למטופלים  חיבור  תחושת 

ככל כלומר  הערבית,  בשפה  השליטה 

כך יותר  גבוהה  בערבית  שהשליטה 

מתבצעת יותר עבודת רגשות. ניתן להסביר

זאת על ידי גישה  המעודדת התגברות על 

התקשורת  את  המגבילים  שפה  מחסומי 

יצירת  ומאפשרת  ומטפלים,  מטופלים  בין 

קשרים עמוקים ומשמעותיים )10(. 

בין  שלילי  קשר  קיים  כי  נמצא  זאת,  עם 

ככל  כלומר,  נפשי.  חוסן  לבין  רגשי  פער 

מידת  כך  יותר,  קטן  היה  הרגשי  שהפער 

החוסן הנפשי הייתה גבוהה יותר. בהתאם 

לכך, מהספרות עולה כי בקרב אחיות אשר 

ואשר מלחיצות  לסיטואציות  נחשפות 

לעיתים רגשותיהן  את  לווסת  נאלצות 
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חוסן  של  נמוכות  רמות  נמצאו  קרובות, 

אינה  אשר  בסביבה  עבודה  ואילו  נפשי, 

מצריכה משאבים נפשיים אדירים תורמת

לתפיסה עצמית של חוסן נפשי גבוה. )20(. 

בעניין זה נמצא כי חוסן נפשי יכול לשמש 

כמנגנון הגנה מפני פער רגשי )11(.

כוללות  הנפשי  החוסן  להגברת  הדרכים 

איזון   ,)11( ומקצועית  אישית  התפתחות 

רגשי  ויסות  הפרטיים,  לחיים  העבודה  בין 

בשיטות  שימוש   .)20( שליחות  ותחושת 

הטיפול  איכות  לשיפור  לתרום  עשוי  אלו 

עשוי  תומכת  בסביבה  רגשות  ביטוי   .)9(

רגשותיהם  את  לנהל  צוות  לאנשי  לסייע 

מבחינה תובעניים  מצבים  עם  ולהתמודד 

לבצע היכולת  לשיפור  שיטות  רגשית. 

מנטורינג,  תכניות  כוללות  רגשות  עבודת 

 .)18( מונחית  וכתיבה  חברתית  תמיכה 

לסייע עשויים  אשר  נוספים  משאבים 

מיינדפולנס,  הינם  הרגשית  בהתמודדות 

פעילות גופנית, יוגה ותחביבים אישיים. 

שיעורי שפה ותרבות, וכן דיונים קבוצתיים 

לתרום  יכולים  תרבותיות,  סוגיות  בנושא 

הצוות.  אנשי  של  התרבותית  לכשירות 

ישנה חשיבות לשלב מתורגמנים מקצועיים

אלו כישורים   .)10( היומיומית  בעבודה 

ניסוח לצורך  מיושמים  להיות  יכולים 

מטופלים  של  צרכים  על  למענה  הנחיות 

מזהה  הצוות  בהם  במקרים  ספציפיים, 

צורך בכך. לסיכום, כשירות שפתית ותרבותית

הינה משמעותית בטיפול במטופלים בעלי 

רקע תרבותי ייחודי.

מגבלות 
סיעודי צוות  אנשי  כלל  המחקר  מדגם 

שונים  קליניים  בשדות  העובדים  ורפואי 

עתידי  מחקר  אחד.  לילדים  חולים  בבית 

צוות  אנשי  של  יותר  גדולה  קבוצה  בקרב 

מימדים על  אור  ישפוך  שדות,  במגוון 

נוספים. המחקר הנוכחי כלל שאלה אחת 

פתוחה בלבד, ומומלץ כי מחקרים עתידיים

ירחיבו את ההיבט האיכותני ויכללו ראיונות 

מעניין אשר  נוספת  אוכלוסייה  אישיים. 

הינה הרגשות  עבודת  את  בה  לחקור 

מהרשות המטופלים  הורי  אוכלוסיית 

הפלסטינית המטופלים בישראל.
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תקציר
כיום  מהוות  דמנציה  של  תופעות  רקע: 

בעיה משמעותית מבחינת בריאות הציבור.

בעולם החיים  בתוחלת  המהירה  העלייה 

במחלת לחלות  הסיכון  את  מגדילה 

אדם  כל  כמעט  כי  ידוע  כיום  הדמנציה. 

חמישי מעל גיל 65 עלול לחלות במחלה זו. 

בתוחלת  השינוי  מגמות  לאור  מטרות: 

נדרשת  העולם  אוכלוסיית  בקרב  החיים 

מערכת הבריאות להיערכות מהירה, יעילה

בכלל המזדקנת  לאוכלוסייה  וייחודית 

ידע  הקניית  בפרט.  הדמנציה  ולחולי 

ומיומנויות קליניות לצוות מטפל המותאמים

למטופלים דמנטיים באשפוז אקוטי, כרוני 

טיפול  הענקת  לאפשר  עשויה  ובשיקום  

למטופל  מיטבית  אשפוז  וחוויית  איכותי 

ומשפחתו.

השערות 

לשימור  ומובנית  יזומה  תכנית  הפעלת   .1

הצוות  של  קליניות  מיומנויות  ושיפור  ידע 

המטפל,  תהיה קשורה עם שינוי בעמדות 

הצוות כלפי תהליך שיקום מטופל דמנטי 

מעל גיל 70.

מקצועי  בביטחון  שינוי  מגמת  תימצא    .2

המטפל  הצוות  של  תקשורת  ובמיומנויות 

דמנטיים  מטופלים  כלפי  הכשרה  שעבר 

לאחר ההתערבות.

ושיפור  ידע  לשימור  תכנית  הפעלת   .3

שיקום מטופל הלוקה בדמנציה
 ; M.A R.N ,3מלכה אמר-מדמון ; M.A R.N ,2אמיל דאוד ; M.A R.N ,1איילת עמר

  M.D ,6ד"ר אנה גיצ'קה  ;  M.A R.N ,5בלה מונוסטרסקי ; B.A R.N 4טליה קובי

1אחות אחראית, 2סגן אחות אחראית, 3מנהלת הסיעוד בית חולים פדה פורייה

  4אחות מוסמכת, 5מפקחת קלינית ואחות כללית, 6רופאה בכירה מחלקה גריאטריה שיקומית

מרכז רפואי פדה פורייה, מחלקה גריאטריה שיקומית

tedry@poria.health.gov.il :מחבר מכותב

המטפל   הצוות  של  קליניות  מיומנויות 

רצונם  בשביעות  עליה  עם  קשורה  תהיה 

הדמנטיים  המטופלים  משפחות  בני  של 

מתהליך השיקום.

שיטות 

"לפני ואחרי" הפעלה של  מחקר  בשיטת 

הגריאטריה  במחלקת  התערבות  תכנית 

השיקומית בבית החולים פדה פורייה.

משתנים וכלי הסקר

המשתנים העיקריים שנבדקו בסקר היו:

• עמדות של הצוות המטפל לגבי תהליך 
השיקום של המטופל הלוקה בדמנציה בן 

70 ומעלה. 

• מידת שביעות הרצון של בני  המשפחות 
אשר מלווים את המטופל הלוקה בדמנציה

לשיקום, שקדמ/ו  אשפוז/ים  בתהליך 

ובמהלך תהליך השיקום. 

תוצאות 
נמצא שינוי חיובי בעמדות הצוות שהשתתף

דמנטיים,  מטופלים  שיקום  כלפי  במחקר 

יותר  חיוביות  היו  הצוות  עמדות  כלומר 

לאחר השיקומי  הטיפול  הצלחת  לגבי 

ההתערבות. 

המקצועי  בביטחון  חיובי  שינוי  נמצא  עוד 

הצוות שעבר הכשרה, ומיומנויות שיחה של 

אשר התבטא בניהול שיח מקצועי ומכבד 

שמותאם לחולים דמנטיים בשיקום. הצוות

חולים בקבלת  מקצועי  ביטחון  הציג 

התערבות ולאחר  למחלקה,  דמנטיים 

עם שיח  לנהל  ניתן  אכן  כי  סבר  הצוות 

לא שהם  במקרים  גם  דמנטיים  חולים 

מבינים/שוכחים את תוכן השיחה. 

תכנית  הפעלת  לאחר  כי  נמצא  בנוסף, 

קליניות  מיומנויות  ושיפור  ידע  לשימור 

ניכר שמידת שביעות של הצוות המטפל, 

כלפי המטופלים  משפחות  של  הרצון 

הטיפול של הצוות הרב-מקצועי במחלקה 

בהשוואה  יותר  גבוהה  הייתה  השיקומית 

התכנית.  הפעלת  לפני  רצונם  לשביעות 

כללה  אשר  ההתערבות,  תכנית  למעשה, 

את  העלתה  המשפחה,  בני  של  שיתוף 

שביעות רצונם מהטיפול.

מסקנות
הפעלת תכנית יזומה ומובנית לשימור ידע 

ושיפור מיומנויות קליניות ומתן כלים לצוות 

חשובה הן לצוות והן למטופלים ומשפחתם,

בתהליך השיקום של חולים הלוקים בדמנציה. 

מילות מפתח: דמנציה, שימור ידע, שיפור 

מיומנויות, מתן כלים, איכות טיפול.

סקירת ספרות
העלייה המהירה בתוחלת החיים, המאפיינת

את  גם  מגדילה  האחרונות,  השנים  את 

הסיכון לחלות במחלה דמנטית. כיום ידוע 

שכמעט כל אדם חמישי מעל גיל 65 עלול 
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הסיכון  90 ובגיל  דמנטית,  לחלות במחלה 

אלצהיימר זקנים.  משני  לאחד  מגיע 

בעיה  להיות  איפוא  הפכו  דומות  ומחלות 

הציבור, בריאות  מבחינת  משמעותית  

מבחינת רחבה  התייחסות  המחייבת 

בחולים הטיפול  השירותים.  מערכת 

הסובלים מירידה קוגניטיבית, מגילויים של 

כמו  קשה  אלצהיימר  וממחלת  דמנציה 

ומוגבלים  סיעודיים  בקשישים  הטיפול  

יותר. ההתמודדות עם  ולעתים אף  פיזית, 

החולים   בפני  מציבה  האלצהיימר  מחלת 

ובני משפחותיהם, וגם בפני אנשי המקצוע 

המטפלים בהם, אתגרים משמעותיים. 

נפגעים  בה  מחלה  היא  )שיטיון(  דמנציה 

יכולת  שהם  הקוגניטיביים,  התפקודים 

החשיבה, והתפקודים המנטליים הכוללים 

מחלת  והתנהגותיים.  רגשיים  תפקודים 

בזיכרון, הדרגתי   באופן  פוגעת  הדמנציה 

בזמן בהתמצאות  החשיבה,  ביכולת 

וחפצים.  אנשים  לזהות  וביכולת  ובמרחב 

ביכולת  הדרגתית  ירידה  חלה  כך  עקב 

עם  ולתקשר  יומיומיות  פעילויות  לבצע 

של מתופעות  סובל   החולה  הסביבה. 

בלבול, רוגז, חשדנות ואף התקפי אלימות.

ביכולות גם  פגיעה  מופיעה  הזמן  עם 

אחד את  כיום  מהווה  דמנציה  הפיזיות. 

בקרב למוגבלות  העיקריים  הגורמים 

הקשות המחלות  לאחת  ונחשבת  קשישים, 

לאדם, לבני משפחתו ולחברה )3(. 

המחלה העיקרית שגורמת לדמנציה היא 

מחלת אלצהיימר )כ-70%-60% מכלל חולי 

הדמנציה(. המחלה מתאפיינת בהידרדרות 

להלן  )ראו  שנים   7-10 לאורך  הדרגתית 

אצל  לרוב  מופיעה  היא  המחלה(.  שלבי 

ההשערה  ברורה.  סיבה  ללא  קשישים 

של משילוב  מושפעת  שהמחלה  היא 

חיים. ואורח  סביבתיים  גנטיים,  גורמים 

במקרים נדירים המחלה מופיעה בגיל הצעיר

ונמצא רקע גנטי ברור )2, 5(. 

גורמים פחות שכיחים להופעת דמנציה 

הם:

דמנציה וסקולרית - במקרים אלה הפגיעה 

הדם  בכלי  הדם  זרימת  מחסימת  נובעת 

פתאומית,  להיות  יכולה  החסימה  במוח. 

כגון במקרה של שבץ מוחי עקב קריש דם 

מוחי או דימום מוחי, ועלולה להיות מלווה

)כגון המוח  לפעילות  נוספים  בנזקים 

שיתוק(. ניתן לצמצם את הסיכון לדמנציה 

כגון  הסיכון,  גורמי  איזון  ידי  על  וסקולרית 

בדם  שומנים  יתר  סוכרת,  דם,  לחץ  יתר 

ומחלות לב.

10%-20%( לואי  גופיפי  עם  דמנציה 

מהחולים( - מחלה זו מתאפיינת בתנודות

לצלילות,  בלבול  בין  החשיבה:  ביכולות 

הזיות )הלוצינציות( ותסמינים דמויי מחלת 

פרקינסון, האטה בתנועות, קישיון שרירים 

אונות  דמנציה  רצוני.  לא  ורעד  )ריגידיות( 

ניכר דלדול זאת  - במחלה  והרקה  המצח 

מוח באזורי המוח הקדמיים, באונות המצח 

לאיידס  הקשורה  דמנציה  הרקה.  ובאונות 

ללקות  עלולים  באיידס  החולים  אנשים   -

בדמנציה בשלבים מתקדמים של המחלה. 

דמנציה על רקע חבלות ראש, אלכוהוליזם 

ומחלת הנטינגטון )8, 9(. 

שלבים של מחלת השיטיון: שלבי המחלה

שלבים בשלושה  כלל   בדרך  מבחינים 

אורכו הממוצע של  עיקריים של המחלה. 

כל שלב שנתיים עד ארבע שנים.

זיכרון אובדן   - מוקדם  שלב  זיכרון: 

או שמות  בזכירת  קושי  הקצר,  לטווח 

מילים, הנחת חפצים שלא במקומם וקשיי 

התמצאות במקום. שלב אמצעי - החמרה 

באובדן הזיכרון לטווח קצר, נשמרת יכולת 

לזכור אירועים מהעבר הרחוק יותר, אובדן 

זיכרונות  לעבד  יכולת  וחוסר  לימוד  כושר 

של   מוחלט  אובדן   - סופי  שלב  חדשים. 

הזיכרון.

קושי–  - מוקדם  שלב   : קוגניטיבי תיכולת 

ניהול למשל  מורכבות,  מטלות  בביצוע 

בזמן.  בהתמצאות  וקושי  ועבודה  כספים 

ובקבלת  בבחירה  קושי   - אמצעי  שלב 

אובדן  לקוי,  שיפוט  ריכוז,  קשיי  החלטות, 

חוש הזמן, חוסר התמצאות במקום וכשל 

בביצוע חישובים פשוטים. שלב סופי - אובדן

מוחלט של כל היכולות הקוגניטיביות )4(. 

מצב רוח והתנהגות: שלב מוקדם - שינויים 

פנאי  בפעילות  עניין  אובדן  הרוח,  במצב 

נטייה  בלבול,  בספונטניות,  ירידה  וחברה, 

לדיכאון ולתוקפנות. שלב אמצעי - שינויים

שינה, הפרעות  הרוח,  במצב  קיצוניים 

קרובים, באנשים  עניין  חוסר   אפתיה, 

הזיות  ולעיתים  שווא  מחשבות  חשדנות, 

מאפיינת  שוטטות  כן  כמו  ושמיעה.  ראייה 

אדישות  פסיביות,   - סופי  שלב  זה.  שלב 

למתרחש, אובדן מוחלט של יכולת לזהות 

אנשים קרובים ואף חפצים )6, 11(.  

הבריאות  ארגון  פי  על  אפידמיולוגיה: 

מ-35  למעלה  בעולם  חיים  כיום  העולמי 

והצפי  מדמנציה,  הסובלים  אנשים  מיליון 

מיליון ל-115  עד  יעלה  זה  שמספר  הוא 

בשיעור הירידה   .2050 בשנת  אנשים 

גורמות החיים  בתוחלת  והעליה  הילודה 

הולכת העולמית  שהאוכלוסייה  לכך 

ומזדקנת, ואם כיום 8% מהאוכלוסייה היא 

מעל גיל 65, בשנת 2050 מספר זה  צפוי 

באוכלוסייה  הזה  השינוי  ל-17%.  לעלות 

מחלות ששיעור  לכך  גורם  העולמית 

לדוגמא  כמו  הזקנה,  לגיל  הקשורות 

משמעותי  באופן  לעלות  צפוי  דמנציה, 

.)WHO,2017(

שכיחות מחלת הדמנציה בישראל נאמדת 

עולה  השכיחות  ומעלה.   65 מבני  ב-10% 

עם הגיל, מכ-5% בגילאי 65-74 ועד ל-30% 

המחלה  נדירות  לעיתים  ומעלה.   85 בגיל 

מתגלה כבר בגילאים צעירים יותר )מתחת 

החולים מספר  בישראל  כיום   .)60 לגיל 

בשנים בכ-150,000.  נאמד  בדמנציה 

הקרובות, עם הזדקנות האוכלוסייה בישראל,

לעלות  צפוי  מדמנציה  הסובלים  מספר 

במידה רבה. 
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של  תהליך  עובר  מדמנציה  שסובל  אדם 

עצמו  באדם  מתרחשים  השינויים  שינוי. 

בעקבות המחלה, אך גם בדרך שהסביבה 

שהאדם  ככל  אליו.  מתייחסים  והקרובים 

מגלה יותר קושי בביצוע פעולות יומיומיות 

והתמצאות,  בית  משק  ניהול  בישול,  כמו 

אנו נוטים לנסות לעזור לו ולפצות אותו על 

ושל  המשפחה  בני  של  מטרתם  הקשיים. 

מטפלים באנשים עם דמנציה היא לעזור 

ביותר  הגבוהה  ברמה  פעיל  להיות  לאדם 

שהוא יכול, לאורך זמן רב ככל האפשר )7(.

המשפחה היא גורם חשוב ומרכזי בתהליך

בני הדמנטי.  המטופל  של  השיקום 

משפחה של חולים מתמודדים עם קשיים 

של  ומהלכה  מאופייה  שנובעים  רבים, 

כבר עם האבחון,  המחלה. הקושי מתחיל 

יקירם  כי   מבינים  המשפחה  בני  כאשר 

חולה  במחלה חשוכת מרפא. ההתמודדות 

קשה  להיות  עלולה  הזאת  הידיעה  עם 

מאד, הן למטופל והן למשפחתו )1, 10(. 

שיטת הסקר
סקר הערכה דמוי ניסוי  לפני ואחרי הפעלת

במחלקה  שנערך  התערבות,  תכנית 

אישור  קבלת  לאחר  שיקומית  גריאטריה 

ועדת הלסינקי במרכז הרפואי.

המדגם 

סיעודי צוות  כללה  הסקר  אוכלוסיית 

העובדים  שיקומית  גריאטריה  במחלקה  

מעל 3 חודשים, רופאים העובדים במחלקה

גריאטריה שיקומית מעל 3 חודשים, צוות 

)פיזיותרפיה,  מטפל ממקצועות הבריאות 

ריפוי בעיסוק( העובדים במחלקה מעל 3 

חודשים, ובני משפחות המטופלים הלוקים 

את  שמלווים  ומעלה   70 מגיל  בדמנציה 

יקיריהם במהלך האשפוז שקדם לשיקום 

במחקר  השתתפות  השיקום.  ובתהליך 

משפחות  ובני  הצוות  בהסכמת  הותנתה 

המטופלים.

בסקר השתתפו 29 אנשי צוות, מתוכם 13 

אחים/יות, 6 רופאים/ות, 6 פיזיותרפיסטים/

יות ו-4 מרפאות בעיסוק.  בנוסף, השתתפו

הלוקים מטופלים  משפחות  בני   103

בדמנציה מעל גיל 70.

הליך

שאלון מילאו  המטפל  הצוות  אנשי   .1

תכנית  הפעלת  טרם  פעמיים:  אנונימי 

והחל   ,)2019 )יוני-דצמבר  ההתערבות 

לשימור  תכנית  הטמעת  לאחר  מחודש 

לשיקום קליניות  מיומנויות  ושיפור  ידע 

השיקומית במחלקה  דמנטי  מטופל 

)ינואר-דצמבר 2020(.

דמנטיים  מטופלים  של  משפחות  בני   .2

פעמיים: אנונימי  שאלון  הם  אף  מילאו 

לפני הפעלת תכנית ההכשרה )יוני-דצמבר

נהגו אופן  באיזה  לבדוק  במטרה   ,)2019

אנשי הצוות שטרם עברו הכשרה במחלקה

השיקומית כלפי המטופל הדמנטי במהלך

נוספת פעם  מולא  השאלון  הטיפול. 

 ,)2020 )ינואר-דצמבר  ההכשרה  לאחר 

במטרה לבדוק האם תכנית ההכשרה של

הצוות במחלקה השפיעה על עמדותיהם

ושביעות רצונם של בני המשפחה.

3. הפעלת תכנית התערבות/הכשרת הצוות.

כלי  הסקר

המטפל.  הצוות  של  עמדות  שאלון   .1

הראשון בחלק  חלקים:  שני  כלל  השאלון 

פרטים לציין  משתתף  כל  התבקש 

דמוגרפיים) גיל, מגדר וכו'(, וכן את הוותק 

המקצועי שלו. החלק השני כלל 10 פריטים

המתייחסים לעמדות, הפריטים נכתבו ע"י 

על  נעו  התשובות  הנוכחי.  המחקר  עורכי 

סולם ליקרט שבין 1 )כלל לא מסכים( ל-5 

)מסכים במידה רבה(, שבו המשתתף דירג 

את מידת הסכמתו עם ההיגדים.

לא  שבמחלקתי  מעדיף  "הייתי  לדוגמא: 

יעברו שיקום מטופלים הלוקים בדמנציה", 

דמנטי, למטופל  תרופות  אני מחלק  "כאשר 
כפי  התרופתי  הטיפול  על  לו  מסביר  אני 

שאני נוהג במטופלים אחרים". 

בני  של  רצון  ושביעות  עמדות  שאלון     .2

שני  כלל  השאלון  המטופלים.  משפחות 

בן  כל  התבקש  הראשון  בחלק  חלקים: 

)גיל,  דמוגרפיים  פרטים  לציין  משפחה 

מגדר,  גיל המטופל הדמנטי וכו'(, וכן את 

כלל  למטופל. החלק השני  מידת הקרבה 

10 פריטים המתייחסים לעמדות ושביעות 

המחקר  עורכי  ע"י  נכתבו  הפריטים  רצון, 

ליקרט  סולם  על  נעו  התשובות  הנוכחי. 

)מסכים ל-5  מסכים(  לא  )כלל   1 שבין 

את  דירג   המשתתף  שבו  רבה(,  במידה 

"אני  לדוגמא,  ההיגד.  עם  הסכמתו  מידת 

הצוות אנשי  של  מהתקשורת  רצון  שבע 

מתח לחץ,  "חשתי  משפחתי",  בן  עם 

ניגש  כאשר  המטפל  הצוות  של  וחרדה 

לטפל בבן משפחתי". 

2. תכנית התערבות – תכנית לשימור 

ידע ושיפור מיומנויות קליניות של 

הצוות המטפל:

א. הכשרת צוות מטפל באמצעות הדרכה 

מובנית התמקדה במתן דגשים הקשורים

לשיקום וכלים  בכלל,  הדמנציה  לנושא 

בפרט. התכנים העיקריים המטופל הדמנטי 

תקשורת כללו:  ההתערבות  תכנית  של 

בעיות נכונה,  שיקומית  גישה  יעילה, 

קשיי שינה,  בהפרעות  טיפול  אכילה, 

בליעה, עיכוב נסיגה בתפקוד, שיפור איכות 

חיים, התאמת הסביבה, שיפור תפקוד פיזי 

והתאמת אביזרי שיקום.

אחות  אחראית  הייתה  התכנית  ניהול  על 

ההכשרה שיקום.  מחלקת  אחראית 

פעם ימים,  חודש  במהלך  התבצעה 

הצוות  .2019 דצמבר  בחודש  בשבוע 

)נוכחות המפגשים  בכל  להשתתף  התבקש 

רב- צוות  כלל  השבועי  המפגש  חובה(. 

לגריאטריה  במחלקה  העובדים  מקצועי 

הציג  אחר  סקטור  שבוע  וכל  שיקומית, 

המטופל  שיקום  בנושא  חשובים  דגשים 

נמשך  הלוקה בדמנציה בתחומו. המפגש 

המשתתפים מספר  שבוע  בכל  שעתיים. 

בממוצע היה 30 אנשי צוות מכלל הסקטורים.
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אורגנו בחוברת הדרכה  ב. תכני ההכשרה 

ייחודית עבור הצוות במחלקה הגריאטרית, 

ועבור הצוות שנקלט למערך השיקומי.

תוצאות
צוות מטפל 

לאחר ההתערבות נמצא שינוי חיובי מובהק

כלפי  במחקר  שהשתתף  הצוות  בעמדות 

טיפול הוליסטי בחולים דמנטיים במחלקה

כלומר,  .)P=.002(שיקומית לגריאטריה 

עמדות הצוות לאחר ההתערבות היו חיוביות

יותר לגבי הצלחת הטיפול השיקומי במבט 

הוליסטי. 

סטטיסטי הבדל  נמצא  לא  זאת,  עם 

מובהק בהעדפת אנשי הצוות כי מטופלים 

יעברו שיקום במחלקה  הלוקים בדמנציה 

כלומר,   .)P=.083( שיקומית  לגריאטריה 

ההתערבות  לאחר  גם  כי  העיד   T מבחן 

חולים עם  כי שיקום  הצוות העדיפו  אנשי 

יש  אחרות.  במחלקות  יתבצע  דמנציה 

לפני  זה  בנושא  העמדות  ממוצע  כי  לציין 

ולאחר  ,1.23 היה   ההתערבות  תכנית 

התערבות היה 0.51. 

דמנטיים  למטופלים  הסבר  למתן  באשר 

כי  לומר  ניתן  תרופות,  חלוקת  במהלך 

לפני ההתערבות.  בעקבות  שינוי  חל   לא 

ההתערבות הצוותים הרפואיים המטפלים

למטופליהם העניקו  דמנטיים  בחולים 

ההסברים  למתן  דומה  במידה  הסברים 

במעמד חלוקת תרופות לאחר ההתערבות  

   .)P=.821(

כמו כן, בנוגע לעמדותיו של הצוות המטפל

לפוטנציאל באשר  דמנטיים  בחולים 

הצוות  עמדות  כי  ניכר  שלהם,  השיקומי 

סבר  הצוות  התערבות  לפני  אם  השתנו. 

כי למטופלים דמנטיים פוטנציאל שיקומי 

שינוי  נמצא  ההתערבות  לאחר  אז  נמוך, 

לחולים שאכן  סבר  והצוות  מובהק  חיובי 

כמו שיקומי  פוטנציאל  יש  דמנטיים 

זה  בהקשר   .)P=.001( אחרים  למטופלים 

באשר  שנבחן,  אחר  בהיגד  כי  לומר  ניתן 

להצלחת  באשר  ואמונות  הצוות  לעמדות 

התהליך השיקומי של המטופלים הדמנטיים

על ידי הפעלת שיטות מותאמות ייחודיות, 

דבר   ,)P=.001( מובהק  שינוי  נרשם  כן  גם 

המצביע על כך שתכנית ההתערבות שינתה

לפוטנציאל  באשר  הצוות  עמדות  את 

מטופלים  של  השיקום  תהליך  והצלחת 

כי  ניכר  הטיפול  לאיכות  בנוגע  דמנטיים. 

לאחר התערבות נרשם שינוי לטובה בנוגע 

מסוגל  שהצוות  השיקומי  הטיפול  לאיכות 

 .)P=.00( להעניק

אשר ההתערבות,  לתוכנית  בהתייחס 

ביקשה לרענן ידע ולהעניק כלי אופרטיביים

הבנה  מכבד,  שיח  נכונה,  )תקשורת 

ייעודיים  מתקדמים(  סימפטומים  של 

המשתתפים  העידו  המטפל,  לצוות 

בעמדותיהם שינוי  ישנו  כי  במחקר 

באשר לתרומת תכנית ההתערבות. 

משפחה

של  משפחותיהם  לבני  שנערך   T מבחן 

מטופלים דמנטיים מעלה הבדל סטטיסטי 

מובהק במידת הלחץ, המתח והחרדה של 

להגיש  צורך  היה  כאשר  המטפל  הצוות 

  .)P=.001( המטופל  המשפחה  לבן  טיפול 

פחות  שהצוות  דיווחו  המשפחות  כלומר, 

לחוץ ומתוח לטפל ביקירם לאחר השתתפות

הדבר  ההכשרה.  בתוכנית  הצוות  אנשי 

האם  שבדק  נוסף  להיגד  באשר  גם  ניכר 

כאשר איש צוות ניגש לטפל בבן המשפחה

של  הדמנציה  מחלת  בדמנציה,  הלוקה 

איש  של  ביטחונו  את  מערערת  המטופל 

מובהק  שינוי  ומוכיח   ,)P=.001( הצוות 

כלומר,  ההכשרה.  תכנית  הפעלת  לאחר 

משפחות המטופלים דיווחו כי הרגישו יותר 

לאחר  יקירם  בטיפול  הצוות  מצד  ביטחון 

התערבות.

מובהק סטטיסטי  הבדל  נמצא  כן  כמו 

הצוות  מאנשי  המשפחות  רצון  בשביעות 

המטפל אחרי התערבות P=.001( (. ממוצע 

המטפל  הצוות  מאנשי  הרצון  שביעות 

שאחרי בעוד   ,0.91 היה  ההתערבות  לפני 

הרצון שביעות  ממוצע  ההתערבות 

מהצוות היה 0.69. 

מובהק  סטטיסטי  הבדל  נמצא  בנוסף, 

כפי  הטיפול,  תהליך  לגבי  הסברים  במתן 

אחרות במחלות  מטופלים  כלפי  שנוהגים 

לגבי הסברים  מתן  ממוצע   .)P=.001(

היה  ההתערבות  לפני  הטיפול  תהליך 

1.02, ולאחר התערבות 0.78. לאחר תכנית

סטטיסטי  הבדל  גם  נמצא  ההתערבות 

מובהק בהרגשת המשפחה בנוגע לאיכות 

 .)P=.001( הטיפול שהצוות מסוגל להעניק

התערבות  ולאחר   ,1.14 התערבות  לפני 

.1.02

סטטיסטי  הבדל  על  מצביע  אחר  ממצא 

ידי  על  שהועברו  למסרים  באשר  מובהק 

השיקומי לפוטנציאל  בנוגע  המטפל,  הצוות 

למטופלים  ביחס  דמנטיים  מטופלים  של 

המסרים  ההתערבות  לפני  אם  אחרים. 

היו  המטופלים  משפחות  לבני  שהועברו 

נמוך יקירם  של  השיקומי  הפוטנציאל  כי 

סובלים  שאינם  אחרים  חולים  לעומת 

ניכר  ההתערבות  שלאחר  הרי  מדמנציה, 

הבדל סטטיסטי מובהק באשר לפוטנציאל 

 .)P=.001( השיקומי של מטופלים דמנטיים

ניכר כי חל שינוי בגישת המשפחות באשר 

השיקום,  במחלקות  המטופלים  לנוכחות 

במחלות חולים  גם  מאושפזים  ששם 

תכנית לפני  אם   .)P=.001( "רגילות" 
יש כי  המשפחות  סברו  ההתערבות 

החולים משפחותיהם  בני  את  להפריד 

מאושפזים  ששם  מהמחלקות  הדמנטיים 

שלאחר הרי  אבחנות,  מגוון  עם  חולים 

והגישה  השתנתה  המגמה  התערבות 

הדמנטיים המטופלים  שילוב  לכיוון  נוטה 

במחלקות רגילות. 

מובהק  סטטיסטי  הבדל  נמצא  לבסוף, 

לידע  בנוגע  המשפחה  תפיסת  בממוצע 

לשפר  לצוות  שמסייעים  ייעודים  ולכלים 



32    האחות בישראל | ספטמבר 2021

 .)P=.001( את הטיפול בחולה עם דמנציה

לפני ההתערבות ממוצע תפיסת המשפחה

היה 0.94, ולאחר ההתערבות הממוצע היה 

 .0.55

דיון ומסקנות
ההתערבות כללה הדרכה ושיתוף של בני 

משפחות המטופלים במחקר, תוך בחינת 

כדי  זאת  כל   מהתהליך.  רצונם  שביעות 

בתהליך  השותפות  את  יותר  טוב  לבסס 

מהשירות.  הרצון  שביעות  והעלאת  השיקום 

לפיה הראשונה,  המחקר  השערת 

לשימור  ומובנית  יזומה  תכנית  הפעלת 

הצוות של  קליניות  מיומנויות  ושיפור  ידע 

של  בעמדותיהם  לשינוי  תגרום  המטפל 

מטופל של  שיקום  תהליך  כלפי  הצוות 

זו מחקר  השערת   ,70 גיל  מעל  דמנטי 

הנוכחי. לאחר  אוששה  בממצאי המחקר 

מובהק  הבדל  ניכר  ההתערבות  תכנית 

הצוות אנשי  שנתנו  האמון  למידת  באשר 

שינוי ניכר  כלומר,  הטיפול.  בהצלחת 

בעמדותיהם בעקבות תכנית ההתערבות,

האמינו במחקר  שהשתתפו  הצוות  ואנשי 

הסובלים במטופלים  השיקומי  הטיפול  כי 

עם  יחד  להצליח.  יוכל  דמנציה  ממחלת 

לאחר  בעמדותיהם  גם  שינוי  ניכר  זאת, 

ואמונות לעמדות  באשר  התערבות 

הצלחת התהליך השיקומי של המטופלים

הדמנטיים על ידי הפעלת שיטות מותאמות

שתכנית  כך  על  המצביע  דבר  ייחודיות, 

הצוות עמדות  את  שינתה  ההתערבות 

תהליך והצלחת  לפוטנציאל  באשר 

השיקום של מטופלים דמנטיים.

שינוי  בחנה  השנייה  המחקר  השערת 

תקשורת ובמיומנויות  המקצועי  בביטחון 

הכשרה, עבר  אשר  המטפל  הצוות  של 

מקצועי בביטחון  ביטוי  לידי  שתבוא 

למטופל מותאמות  שיחה  ובמיומנויות 

בתהליך השיקום. השערת מחקר זו אוששה

בממצאי המחקר הנוכחי. לאחר ההתערבות

הסברים  מתן  על  דגש  שמו  הצוות  אנשי 

סיעודי לטיפול  בנוגע  ומשפחתו  למטופל 

בביטחון חיובי  לשינוי  בנוסף  ורפואי, 

לטפל  ניגש  כאשר  הצוות  של  המקצועי 

חיובי שינוי  וניכר  דמנציה,  עם  בחולה 

בגישה ובחשיבה בנוגע לתהליך ופוטנציאל

השיקומי.

כי  גרסה  השלישית  המחקר  השערת 

ושיפור  ידע  לשימור  התכנית  הפעלת 

המטפל  הצוות  בקרב  קליניות  מיומנויות 

תגרום להעלאת מידת שביעות הרצון של 

בני משפחות מטופלים דמנטיים מתהליך

כי  נמצא  אוששה.  זו  השערה  השיקום. 

ישנו  ההתערבות  תכנית  הפעלת  לאחר 

שינוי במידת שביעות הרצון של המשפחה

כלפי הצוות הרב מקצועי המטפל. כך, ניתן 

כללה  אשר  ההתערבות,  תכנית  כי  לומר 

את  הגבירה  המשפחה,  בני  של  שיתוף 

תכנית כן,  כמו  מהטיפול.  רצונם  שביעות 

הגישה  לשינוי  גם  תרמה  ההתערבות 

המטופלים של  השיקומי  פוטנציאל  כלפי 

הדמנטיים ביחס לחולים במחלות אחרות. 

זאת ועוד, כאשר ניתנו הסברים למטופלים 

הדמנטיים כפי שנוהגים כלפי יתר המטופלים,

הצוות  ההתערבות  תכנית  לאחר  כי  ניכר 

הרב מקצועי המטפל הקפיד יותר על מתן 

הסברים לגבי תהליך הטיפול, והקפיד על 

מידע  אודות  ומשפחתו  המטופל  עדכון 

הטיפול לתהליך  הנוגע  וסיעודי  רפואי 

השיקומי, דבר שהעלה את שביעות הרצון 

של בני המשפחה מהטיפול. דבר זה מעיד 

המטפל,  הצוות  בגישת  חיובי  שינוי  על 

אשר אף הוא חולל שינוי במידת שביעות 

הרצון של בני משפחות המטופלים.

שהועברו  למסרים  באשר  כי  לומר  ניתן 

לפוטנציאל  בנוגע  המטפל  הצוות  ידי  על 

השיקומי של המטופלים הדמנטיים ביחס 

למטופלים אחרים, הוצג שינוי חיובי אשר 

בני  של  הרצון  שביעות  מידת  על  השפיע 

ההתער לפני  אם  המטופלים.  –משפחות 

בות

המסרים שהועברו לבני משפחות המטופלים

היה כי הפוטנציאל השיקומי של יקיריהם 

נמוך לעומת חולים אחרים שאינם סובלים 

ניכר  ההתערבות  שלאחר  הרי  מדמנציה, 

שינוי חיובי באשר לפוטנציאל השיקומי של 

נוסף להשערה  חיזוק  מטופלים דמנטיים. 

זו עולה מכך שבני משפחות של מטופלים 

דמנטיים אינם סבורים כי יש צורך להפריד

ממחלקות  הדמנטיים  המטופלים  את 

השיקום הרגילות. 

בתפקודים הליקויים  שאבחון  רצוי 

הקוגניטיביים, בהתנהגות ובתפקוד יבוצע 

זיכרון.  מרפאות  כמו  ייעודיות,  במרפאות 

אלו מרפאות רב-תחומיות המרכזות בעלי 

מקצוע מומחים ומיומנים באבחון ובטיפול 

בתסמינים המתעוררים כתוצאה מליקויים 

האלצהיימר  וממחלת  בכלל,  קוגניטיביים 

צוות  בפרט.  האחרות  הדמנציה  ומחלות 

המרפאה  מבצע  את האבחון  וממליץ על 

הטיפול המתאים, ובני המשפחה מקבלים 

הקלינית  שהתמונה  כיוון  והדרכה.  הכוונה 

אינה  השונות  האבחנות  את  המאפיינת 

וההכוונה  במחלה  המדויק  האבחון  זהה, 

חשובים ביותר למטופל ולמשפחתו. 

כשהקשרים מתנתקים
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P valueאחרי )N=26(לפני )N=26(משתנה
10.מין

)34.6%()15.4%(4• גברים 

)65.4%(22)84.6%(22•  נשים

52.מקצוע

12)46.2%()50.0%(13• אחות

4)15.4%()23.1%(6• רופא

)23.1%( 4)23.1%(6• פיזיותרפיסט

4)15.4%()3.8%( 1• מרפה בעיסוק

)SD( 14.12ותק – ממוצע )74.)10.51( 13.15)10.23

)SD( 43.62גיל – ממוצע )29.)10.12( 40.50)11.09

28.רמת דתיות

)19.2%(5)23.1%(6•דתי

)26.9%(7)42.3%(11• שומר מסורת

)53.8%(14)34.6%(9• חילוני

46.דת

)61.5%(16)76.9%(20• יהודי

)23.1%(6)19.2%(5• מוסלמי

)11.5%(13)3.8%(•נוצרי

)3.8%(0)0.0%(•דרוזי

טבלה מספר 1  התפלגות נתוני רקע



34    האחות בישראל | ספטמבר 2021

P valueאחרי )N=26( לפני )N=26(היגד
1.00)0.90(1.58)0.90( 11.58.  אני חש לחץ, מתח וחרדה כאשר עלי לגשת לטפל בחולה דמנטי 

2.  כאשר אני ניגש לטפל בחולה דמנטי, אני חושב שהשיקום לא יצליח
     בגלל מחלת הדמנציה 

2.62 )1.24(1.69 )0.74(.00

08)0.51( 1.23)1.23( 31.69.  הייתי מעדיף שבמחלקתי לא יעברו שיקום מטופלים הסובלים מדמנציה. 

4.  כאשר אני מחלק תרופות למטופל דמנטי אני מסביר לו על הטיפול
     התרופתי, כפי שאני נוהג כלפי מטופלים אחרים 

3.65 )1.13(3.58 )1.30(.82

5.  אני חושב שלא נחוץ למסור מידע רפואי/סיעודי לחולה דמנטי או
     למשפחתו/מלוויו 

1.19 )0.57(1.31 )0.74(.52

6.  אני חושב שלמטופלים דמנטיים יש פוטנציאל שיקומי נמוך יותר מאשר
     למטופלים אחרים 

2.96 )1.37(1.54 )0.86(>.00

7.  אני חושב שמחלת הדמנציה משפיעה על טיב הטיפול השיקומי
     שאני מסוגל להעניק 

2.92 )1.20(1.88 )1.07(.00

8.  אני מאמין כי ניתן להצליח בתהליך שיקומי של מטופל דמנטי ע"י
     הפעלת שיטות מותאמות ייחודיות 

4.04 )0.92(4.85 )0.37(>.00 

9.  אני מאמין כי מטופלים דמנטיים זקוקים למסגרת שיקומית נפרדת
     משאר המטופלים 

2.15 )1.41(1.81 )1.20(.34

10. אני מאמין שריענון ידע ומתן כלים ייעודיים לצוות המטפל ישפרו
     משמעותית את תהליך השיקום של המטופל הדמנטי 

4.35 )1.16(4.88 )0.33(.02

P valueאחרי )N=52(לפני )N=51(משתנה
פרטי המשיב:

48.מין

•22 )43.1%(26)50.0%( 26

•29 )56.9%(26)50.0%( 26

80.קרבה

4)7.7%()15.7%( 8• בת זוג

)11.5%(6)11.8%(6• בן זוג

)30.8%(16)27.5%(14• בן

)28.8%(15)25.5%(13• בת

)21.2%(11)19.6%(10• אחר

19.)14.31(49.44)15.02( 53.25גיל – ממוצע )ס"ת(

פרטי המטופל:

40.מין

•31)62.0%(28)53.8%(

•19)38.0%(24)46.2%(

58.)8.19( 78.90)10.43(79.92גיל – ממוצע )ס"ת(

05.רמת דתיות

טבלה מספר 2 ידע ועמדות של אנשי הצוות

משפחה טבלה מספר  3  התפלגות נתוני רקע
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P valueאחרי  )N=52(לפני )N=51(היגד
1.   אני חשתי לחץ, מתח וחרדה של הצוות המטפל כאשר היה על הצוות

      לגשת לטפל בבן המשפחתי
2.51 )1.03(1.58 )0.75( >.00

2.   כאשר הצוות ניגש לטפל בבן המשפחתי, הרגשתי שמחלת הדמנציה
      שלו מערערת את ביטחונם של אנשי הצוות לגבי אופן הטיפול

2.86 )1.20( 1.62 )0.89(>.00

00.<)0.69( 4.40)0.91( 33.65.   אני שבע רצון מהתקשורת של אנשי הצוות עם בן משפחתי 

4.   כאשר אנשי הצוות טיפלו בבן משפחתי, הם הקפידו לתת לו הסבר
      לגבי תהליך הטיפול, כפי שנהגו זאת כלפי מטופלים אחרים

3.61 )1.02(4.52 )0.78( >.00

5.   הצוות המטפל במחלקה הקפידו לעדכן את המטופל או את משפחתו
      במידע רפואי/סיעודי 

3.75 )0.82(4.48 )0.80( >.00

6.   הצוות המטפל במחלקה שידר לי כי למטופל הדמנטי פוטנציאל החלמה
      נמוך יותר מאשר למטופלים אחרים אשר לא סובלים ממחלת דמנציה

3.06 )1.19(1.77 )1.15( >.00

7.   הצוות המטפל שידר לי כי למחלת הדמנציה השפעה על טיב הטיפול
      שהצוות מסוגל להעניק

3.16 )1.14(1.71 )1.02( >.00

8.   הצוות המטפל נתן לי תחושה כי ניתן להצליח בתהליך הטיפול
      בבן משפחתי באמצעות גישה ייחודית לו

3.55 )1.08(3.75 )1.03( .33

9.   בגישה של הצוות המטפל הרגשתי כי מטופלים דמנטיים זקוקים
      למסגרת טיפולית נפרדת משאר המטופלים

3.14 )1.10( 1.63 )0.99( >.00

10. אני חושב שידע וכלים ייעודיים יעזרו לצוות המטפל לשפר את
      הטיפול בחולה שסובל מדמנציה

4.00 )0.94( 4.67 )0.55( >.00

)42.3%(22)29.4%(15• דתי

)38.5%(20)33.3%(17• שומר מסורת

)19.2%(10)37.3%(19• חילוני

45.דת

)69.2%(36)78.4%(40• יהודי

)21.2%(11)17.6%(9• מוסלמי

)5.8%(3)3.9%(2• נוצרי

)3.8%(2)0.0%(0• דרוזי

84.מגורים

)55.8%(29)56.9%(29• עיר

)28.8%(15)23.5%(12• כפר

)9.6%(5)9.8%(5• יישוב

)5.8%(3)9.8%(5• קיבוץ

17.קבלה לשיקום

)88.5%(46)78.4%(40• ממרכז רפואי פדה פורייה

)11.5%(6)21.6%(11• ממרכז רפואי אחר

t טבלה מספר 4 שביעות רצון - תוצאות מבחן
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בין פרטי לציבורי בשוק הבריאות בישראל
התמודדות בתי החולים הציבוריים בישראל

בשוק תחרותי
ליאור נעמתי שניידר,  החוג לניהול ארגוני שירות, מסלול בריאות, מכללה אקדמית הדסה ירושלים

liorna@hac.ac.il :סופרת מכותבת

  International Journal of Organizational Analysis :לינק לקישור למאמר המלא
Naamati Schneider, L. )2020(, "Public-private: unequal competition Israeli public hospitals vs the private health-care system 

following government reforms", International Journal of Organizational Analysis, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
https://doi.org/10.1108/IJOA-06-2020-2237*  מאמר זה מבוסס על מאמר שפורסם ב

תקציר
רקע: מערכות בריאות בעולם מתמודדות 

עם שינויים כלכליים דמוגרפים וטכנולוגים

אליהם מתווספים שינויים סביבתיים ברמה

בשילוב  זאת  החקיקה  וברמת  המדינית 

שינויים מתפתחת,  טכנולוגית  סביבה  עם 

באורח החיים והשפעות פוליטיות חברתיות.

בעשורים  ורפורמות  שינויים  בישראל 

דינמי שוק  ליצירת  הביאו  האחרונים 

מעמד ערעור  עם  יחד  זאת  ותחרותי. 

קרנה  עליית  מול  אל  הציבורית  הרפואה 

של מערכת הבריאות הפרטית. שינויים אלו 

וארגוניה הבריאות  מערכות  את  מאלצים 

עסקיות  תחרותיות  אסטרטגיות  לאמץ 

של לאופייה  רבות  פעמים  המנוגדות 

בישראל. הציבורית  הבריאות  מערכת 

שינויים אסטרטגים עסקים תחרותיים אלו 

הופכים את בתי החולים לארגונים מוכווני 

ושוני  מגבלות  בשל  זאת  עם  יחד  לקוח. 

עקרוני משוק עסקי טהור ובשל נחיתותם 

הציבורית  המערכת  מול  אל  בתפיסתם 

הם נאלצים ליצר ארגוני כלאיים ופתרונות

פרטיים שירותים  המשלבים  יצירתיים 

מערכת  של  הציבורי  לאופייה  ומנוגדים  

הבריאות בישראל.

למצבים  המערכת  את  מביא  זה  מצב 

מיותרים של בזבוזים וכפילויות, מייצר מצב 

לנפש  בריאות  על  הפרטית  ההוצאה  בו 

את  מעלה  גם  יוצא  וכפועל  ועולה  הולכת 

ובכך מעמיק  כלכלים  הפערים החברתיים 

את הפערים ואי השוויון בחברה הישראלית.

רקע- תהליכי שינוי בשוק 
הבריאות העולמי

עם  מתמודדות  בעולם  בריאות  מערכות 

וטכנולוגים  דמוגרפים  כלכליים  שינויים 

בהוצאה  מתמשכת  לעליה  המביאים 

לרסנה. שיש  עליה  לנפש,  הבריאות  על 

שינויים אלו מתווספים לשינויים סביבתיים 

זאת  החקיקה  וברמת  המדינית  ברמה 

מתפתחת,  טכנולוגית  סביבה  עם  בשילוב 

פוליטיות  והשפעות  שינויים באורח החיים 

הבריאות מערכת  בנוסף   )9( חברתיות. 

מושפעת גם מבעלי עניין רבים כגון קובעי 

ציבור  נותני לגיטימציה, מממנים,  מדיניות 

ומנהלים.  עובדים  מתחרים  ארגונים  כללי 

בסביבת  לשינויים  מביאים  אלו  שינויים 

עם  יחד   )13,17,18( ובתוכה.  המערכת 

מערכות  על  פועלים  המתוארים  השינויים 

כלכליים גם לחצים שונים  בריאות בעולם 

לצמצום  בניסיונות  העוסקים  בעיקר 

הציבוריות וההוצאות  הלאומיות  ההוצאות 

בשוק,  לשלוט  מניסיון  כחלק  בריאות  על 

האוכלוסייה בריאות  על  שמירה  תוך 

וזמינות השירותים הרפואיים )19(. מערכת 

גם  בנוסף  מתמודדת  בישראל  הבריאות 

עם שינויים ולחצים ספציפיים לה הנובעים

מייחודית מבנה מערכת הבריאות והמורכבות

כתוצאה מכך. מחקר זה מציג את התפיסות

הציבוריים החולים  בתי  והשינויים בהתנהלות 

הפרטי הסקטור  של  קרנו  עליית  עם  יחד 

במערכת הבריאות.

רקע-רפורמות ושינויים 
במערכת הבריאות

בישראל 
מערכת היא  בישראל  הבריאות  מערכת 

במערכת המלווה  מיסודה  ציבורית 

נושקת לה פעמים רבות בדמות  מקבילה 

מערכת בריאות פרטית. המערכת הציבורית

לשירותי אוניברסלי  כיסוי  מספקת 

הבריאות לאזרחים, על ידי  קופות החולים 

באמצעות החולים  מבתי  טיפולים  הרוכשות 

האשפוז  מיטות  חלוקת  תשלום.  הסדרי 

גם  כמו  מיקום  מומחיות  בעלות  מבחינת 

יקר  ציוד  רכישת  כגון  עיקריות  הוצאות 

בבתי החולים מוסדר ומבוקר על ידי משרד 

הבריאות. )2( משרד הבריאות נושא מספר 

של רגולטור  מחוקק,  ובהם:  תפקידים 

של  הבעלים  ובנוסף  הבריאות  מערכת 

חלק מבתי החולים במערכת )6(. עובדה זו

הבריאות משרד  לפיו  בעייתי  מצב  יוצרת 

נושא בכפל תפקידים במערכת.)7(
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מובנים  בהרבה  בנויה  הבריאות  מערכת 

כטלאי על טלאי ומורכבת מארגונים שונים 

החולים בתי  דוגמת  ובבעלותם,  בניהולם 

עמותות, שונות:  מבעלויות  המורכבים 

ובעלות הבריאות  ומשרד  חולים,  קופות 

מערכת והבנת  בהסתכלות  פרטית. 

הבריאות והתמודדות הסקטור הפרטי מול

ציבורי יש להתייחס גם לשינויים ורפורמות

יזומים במערכת שירותי הבריאות הציבוריים,

שגולת הכותרת שלהן הייתה חקיקת חוק 

משנת  והחלתו  ממלכתי  בריאות  ביטוח 

לשינויים הביאה  החוק  חקיקת   .1995

 )2,1,4( הבריאות  במערכת  לכת  מרחיקי 

שינויים שהשלכותיהם הורגשו בהתנהלות

את  המרכיבים  השונים  הבריאות  ארגוני 

כל לאורך  בישראל  הבריאות  מערכת 

על  החוק  השלכות   .)12,15( מאז  השנים 

אולם מיסודן  עקיפות  היו  החולים  בתי 

הסדרים  דוגמת  שינויים  משמעותיות. 

כגון החולים  לקופות  חדשים  כספיים 

הסדרי קפיטציה, עדכון תעריפים ותחרות

של  אפקט  יצרו  הקופות  של  מנוהלת 

לחץ על בתי החולים ותגובת שרשרת של

על  החולים  בתי  בשירותי  שימוש  צמצום 

שירותים פיתוח  ובעקבותיו  הקופות  ידי 

חדשים ותחרות בקרב בתי החולים עצמם. 

מערכת  להתפתח  החלה  במקביל,   )2(

שוויוני  לא  באופן  חזקה המתחרה  פרטית 

זו  במערכת הציבורית. התפתחות מואצת 

של מערכת בריאות פרטית מנוגדת לגישה 

הוקמה שביסודה  דמוקרטית  הסוציאל 

הנהוגה הציבורית  הבריאות  מערכת 

בישראל הדוגלת בהתערבות של המדינה

חברתיות זכויות  של  מימושן  לבטחת 

לראות  וניתן   .)12( בריאות  ובכללן  שונות 

את השינויים בנתונים המספריים: ההוצאה 

נכון  מהתמ"ג  כאחוז  לבריאות  הלאומית 

לשנת 2017 עומדת על 7.3 מתוכם 62.9% 

זאת  הציבורי  המגזר  ידי  על  מבוצע  ממון 

לשם  .72% של   OECD לממוצע  ביחס 

מתוך  הציבורי  המימון  אחוז  השוואה 

 1995 בשנת  לבריאות  הלאומית  ההוצאה 

של  מגמה  משקף  זה  שינוי   ,66% כ  היה 

הפרטית  בהוצאה  וגוברת  הולכת  עליה 

תוך ירידה במימון הציבורי. )14(. על בסיס

הש לאורך  כי  לראות  ניתן  אלו  –נתונים 

מער של  והסולידרי  השוויוני  אופייה  –נים 

חקיקות בשל  ונשחק  הולך  הבריאות  כת 

שונות ובשל צמצום היקף המימון הציבורי

התשלומים  היקפי  והרחבת  המערכת  של 

בין שתי  )12( תנאי תחרות אלו  הפרטיים. 

עצמן  לבין  ובינן  המקבילות  המערכות 

המשתנה  ודינמי  תחרותי  שוק  יוצרים 

את מאלצים  השינויים  יומיומי.  בסיס  על 

המערכת הציבורית להתמודד עם סביבה 

חדשה דינמית ומשתנה ולקיים אדפטציה 

מהירה בדמות שינויים מערכתיים וארגונים 

ולהתמודד עם שלל בעיות כחלק מאימוץ 

הציבורי  לאופי  מנוגדות  אסטרטגיות 

השאר בין  מתבטא  הדבר  שלה.)5,8,18(. 

בתי  של  הכלכלית  היציבות  בהתערערות 

עקבית  והתמודדות  הציבוריים  החולים 

מתמשכים,  כלכליים  לחצים  עם  שלהם 

)19( וודאות כלכלית.  וחוסר  עומס עבודה 

מטרת המחקר: 

מחקר זה מציג מיפוי התפיסות והשינויים

הציבורים החולים  בבתי  המתחוללים 

מערכות מול  התחרות  לתנאי  כתגובה 

פרטיות בתנאי שוק משתנה, יחד עם מיפוי 

החולים  בבתי  המוצעים  הפתרונות  מגוון 

במטרה להתמודד עם שינוי זה, תוך הבנת 

העסקית  התנהלותם  על  השלכותיהם 

הציבורים החולים  בתי  של  והאסטרטגית 

הבריאות מערכת  והתנהלות  בפרט 

הממצאים  והבנת  ניתוח  בכלל.  בישראל 

עדין  משקל  לשיווי  התייחסות  תוך  נעשה 

ומשתנה זה הקיים בין המערכת הפרטית 

לציבורית.

שיטת המחקר: 

מודל  פי  על  איכותני  מחקר  הינו  המחקר 

והתבסס  )10,11( בשדה  מעוגנת  התיאוריה 

על 40 ראיונות עומק פתוחים, אשר נערכו

במערכת ומנהלים  מפתח  דמויות  עם 

החולים בתי  הנהלות  לרבות  הבריאות 

ציבוריים. 

מהלך המחקר: 

פי על  חולים  בתי  שישה  נבחרו  למחקר 

עליהם  הציבורית  לבעלות  ביחס  נתוניהם 

כפונקציה  בהם  המיטות  מספר  פי  ועל 

לגודלם. בכל בית חולים נבדקו שתי רמות 

מחלקות:  ומנהלי  בכירה  הנהלה  ניהול: 

נשים, ילדים, וכירורגית לב . בנוסף  רואיינו 

)חלקם  חולים  בקופות  בכירים  מנהלים 

חולים(   בבתי  שונים  בתפקידים  שימשו 

ומנהלים בכירים במשרד הבריאות. לנתוני 

המחקר הוכנסו גם מספר ראיונות שנערכו

ועם  בכירים  רופאים  עם  התקשורת  בכלי 

העשור  במהלך  במערכת  מדיניות  קובעי 

במגוון  שימוש  נעשה  כן   כמו  האחרון. 

מידע  עלונים,  החולים:  בתי  של  מסמכים 

ובאתרי התקשורת  בכלי  ,דיווחים  סטטיסטי 

האינטרנט הרשמיים של בתי החולים. כל 

אלה היוו רקע לעריכת הראיונות וניתוחם.

של בדרך  נותחו  שנאספו,  הנתונים 

מעוגנת  תיאוריה  לבניית  קטגוריזציה 

בניית  שלב  כלל  זה  שלב   .)10( בשדה, 

בשלבים  ושניוניות  ראשוניות  קטגוריות 

רמות  בין  וקשרים  הניתוח  של  מאוחרים 

שונות לכדי יצירת מפת תפיסות. )10,11( 

ממצאים : 

של  אלמנטים  גורף  באופן  עלו  בראיונות 

הבריאות  בשוק  וגוברת  הולכת  תחרות 

החולים בתי  בין  ספציפי  ובאופן  בכלל, 

הציבורים לבין עצמם ובינם לבין המערכת

בקרב דעים  תמימות  קיימת  הפרטית. 

שוויונית אינה  זו  תחרות  כי  המרואיינים 

והוגנת  בשל מגבלות על המערכת הציבורית

הפרטית, המערכת  על  חלות  שאינן 

של התנהלותם  על  מקשה  הדבר  כי 

בתי החולים בשוק זה. 

על פי ניתוח התפיסות השונות כפי שעלו 

העיקריים  התחרות  גורמי  של  בהקשרים 

בין  כיום  התחרות  עיקר  כי  לראות  ניתן 
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סביב סבה  בארץ  הציבוריים  החולים  בתי 

ארבעה אלמנטים עיקריים. 

תחרות על אגני ניקוז - חלוקה לאזורים 

גיאוגרפים

מרבית בתי החולים ציינו כי אינם מתחרים

הגאוגרפי  שבאזור  החולים  בבתי  רק 

חולים בבתי  מתחרים  אלא  שלהם, 

רחוקים  באזורים  גם  רפואיים  ובשירותים 

עלה  זה  בכלל  גאוגרפית.  מבחינה  יותר 

מתקיימות  אשר  רפואית  התיירות  תחום 

בתחרות  שוויון  חוסר  של  תפיסות  בו 

החולים בתי  על  ספציפיות  מגבלות  בשל 

הציבוריים בשמירה על אינטרסים לאומיים 

מוגבלים  הפרטיים  החולים  שבתי  בעוד 

פחות באספקט זה. 

תחרות על קהלי מטרה שונים

וסקירת  עולמם  השקפת  מהצגת  כחלק 

המצב התחרותי בארץ התייחסו המרואיינים

לגבי  וידועה  מקובלת  שנחשבת  לחלוקה 

קיומם של מחלקות/תחומים בעלי רווחיות 

יותר  קלים  נחשבים  שהם  מאחר  גבוהה, 

הציוד  מבחינת  יחסית  ופשוטים  לתפעול 

גם  גבוהה.  בהם  הרווחיות  ומידת  הדרוש, 

בתי מול  אל  התחרות  נושא  כמובן  כאן 

פי על  שכן  מתעצם  הפרטיים  החולים 

עוסקים הפרטיים  החולים  בתי  זו  תפיסה 

אשר  הרווחיים  הרפואה  בתחומי  בעיקר 

זו בנקודה  וגם  בעיקר.  ככירורגיה  צוינו 

החולים בתי  של  עליונותם  מודגשת 

בהיותם הציבוריים  מול  אל  הפרטיים 

מסוגלים לברור מחלקות וטיפולים רווחיים 

למדיניות כפופים  ואינם  מאחר  יותר 

ציבורית המגבילה בקבלת כל החולים וכל 

התחומים.

תחרות על צוות רפואי 

אפשר  היה  התחרות,  מתפיסות  כחלק 

נתפסת  רפואי  צוות  כי תחרות על  לראות 

כמטרת תחרות עליונה. במסגרת קטגוריה 

בכירים  רופאים  על  תחרות  מתקיימת  זו 

שהוגדרו כ"כוכבים" וגיוס רופאים צעירים. 

עיקר התחרות עם המגזר הפרטי עוסקת

בגיוס ה"כוכבים" שכן אלו נתפסים כמוקדי

משיכה אין-סופיים למטופלים ואף לרופאים

בבתי התשלום  תנאי  בצוות.  נוספים 

החולים הציבוריים שהם נמוכים יותר בשל 

מאפשרים אינם  קיבוציים  שכר  הסכמי 

לתגמל את ה”כוכבים” על פי הצלחותיהם

גם עבורם.  אטרקטיביים  פחות  ולכן 

בקטגוריה זו קיימת עליונות של המערכת

המערכת  מול  אל  בתפיסתם  הפרטית 

חף הפרטי  השוק  של  בהיותו  הציבורית 

ממגבלות בנושא שכר ותגמול.

כמות  על  תחרות  פעילות-  נפח  הגדלת 

המטופלים/ מספר הטיפולים

של תפיסתם  פי  על  תחרות  קיימת 

חולה  כל  על  החולים  בתי  בין  המרואיינים 

וחולה. זאת ללא התייחסות ספציפית לגבי 

מי הם המטופלים המבוקשים. בתפיסתם 

וככזה  נפח הלקוחות הוא קריטי בתחרות 

מושקעים מאמצים מבחינתם בהשגת כל 

מטופל.

ומספר הפעילות  נפח  הגדלת  בתהליך 

מטרות המרואיינים  מעלים  הפציינטים 

אסטרטגית מאג׳נדה  כחלק  שונות 

עם  שונים  והסכמים  הנחות  כגון  עסקית, 

קצה ללקוחות  ישירה  פניה   , הקופות 

שיווקיות פעולות  עצמם(,  )המטופלים 

זו  לקטגוריה  בהתייחס  גם  ושיווק.  פרסום 

הפרטיים החולים  בתי  עליונות  הועלתה 

לקוחות  בחירת  לביצוע  מסוגלות  כבעלי 

פחות  להם  המאפשרת  מטרה,  וקהלי 

כי  המטופלים  נפח  להגדלת  לשאוף 

הרווחים. המטופלים  של  לבחירתם  אם 

הדואליות ביטוי  לידי  באה  זו  בנקודה 

והעליונות  ורפואה,  כסף-  בין  שביחסים 

הציבוריים החולים  בתי  של  המוסרית 

מאחר הפרטיים,  מול  אל  בתפיסתם 

בחירת  לבצע  והרצון  היכולת  שבהעדר 

התנהגות על  שומרים  הם  מטרה  קהל 

שירות  במתן  יותר  ומקצועית  מוסרית 

רפואי לכל.  תפיסות אלו של תחרות בשוק 

הביאו את בתי החולים לאימוץ התנהלות 

אסטרטגית ואימוץ אג׳נדות עסקיות אשר 

לרוב מתקיימות בארגונים עסקיים ופחות 

בארגוני ציבוריים. )16(

בבתי והושרשו  התעצמו  בעצם  בכך 

ופעולות תפיסות  הציבוריים  החולים 

מוכווני  לארגונים  להפיכתם  ארגוניות 

לקוח. בית חולים כארגון מכוון לקוח עלה

שחלו  השינויים  מהצגת  כחלק  בעקיפין 

וכחלק האחרון,  בעשור  החולים  בבתי 

בבתי  וההתייעלות  הארגוניים  מהשינויים 

השתמשו  בראיונות  טבעי  באופן  החולים. 

בבואם  לקוחות  במילה  המרואיינים  רוב 

שינוי  בתהליכי  גם  מטופליהם.  את  לתאר 

זה נתפסת עליונות התחום הפרטי כארגון

ובעל ממטופליו  רווחי  באופן  המתקיים 

יכולות גבוהות יותר בהתאמה לשוק דינמי

ומשתנה זה.

הממצאים הנוכחיים מדגימים את ניסיונות 

החולים בתי  מנהלי  של  ההתמודדות 

והנהלות המחלקות בבתי חולים הציבוריים 

בניסיון לשרוד בשוק ובסביבה זו דינאמית 

כל  כנגד  לעיתים  הרף,  ללא  המשתנה  זו 

הסיכויים.

דיון בממצאים
קיימת תמימות דעים לגבי רמת התחרותיות

ההולכת ועולה מיום ליום והצורך להתאים

שוק למצב  הציבוריים  הארגונים  את 

עסקים דפוסי  אימוץ  תוך  זה  משתנה 

ותחרות. יחד עם זאת התנהלות זו מנוגדת

העומדים  לעקרונות  מסוימת  במידה 

אופי  כבעלת  הציבורית  הרפואה  בבסיס 

ביותר  כבעייתית  נתפסת  וככזה  שוויוני, 

ביישום בבתי החולים הציבוריים. שילוב זה 

כנושא נתפס  ורפואה  רווחים  כלכלה  של 

מוסרי בעייתי ופעמים רבות זכה להתייחסות

שלילית בהשוואה לבתי החולים הפרטיים 

להתמודד  במטרה  הציבוריים.   מול  אל 

רפואיים כלכליים  תחרותיים  קשיים  עם 

יצירתיים פתרונות  נוצרים  אלו  וערכיים 
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על להתגבר  בכדי  הציבורית  במערכת 

הקשיים ולהמשיך להיות רלוונטיים בתנאי 

פתרונות  ציבורי.  מול  פרטי  תחרותי  שוק 

בניסיונות  ביטוי  לידי  באים  אלו  יצירתיים 

בדרך  הנשענים  כלאיים   ארגוני  ליצר 

דוגמה  פרטית.  רפואה  על  אחרת  או  זו 

החולים בבתי  השר"פ  שירותי  הם  לכך 

"משאב"  גם  עמותות.  בבעלות  הציבוריים 

זה אינו מחולק באופן שווה בכל בתי החולים

הציבורים. 

קרנות  ופעילות  היקף  היא  נוספת  דוגמה 

מחקר עסקיות שפועלות לצד בתי החולים,

ובהן בתי החולים מקיימים פעילות עסקית

מקיימים  הללו  המחקר  בקרנות  נרחבת. 

ציבוריים  - הממשלתיים  החולים  בתי 

בתי  למנהלי  מאפשרת  אשר  אוטונומיה 

בקרנות,  גדולים  רווחים  להציג  החולים 

מרפא תיירות  של  רבה  פעילות  לקיים 

לקיים ושכר,  תקנים  להעביר  פרטית, 

טיפולים סמי-פרטיים, תוך שמירה במקביל 

על תקציב בית החולים הממשלתי. פעמים 

קרנות  בתוך  הכלכלית  ההתנהלות  רבות 

ממשלה  להחלטות  כפופה  אינה  המחקר 

של  פתרונות  מגוון  בנוסף  שכר.  והסכמי 

את  המגבירים  שירותים  מגוון  הטמעת 

חופש הבחירה של הלקוח יחד עם שירותים

ושטחי  קניונים  מלוניות,  דוגמת  נלווים 

מסחר מנוהלים במקביל לשירותי הרפואה. 

פתרונות היברידים אלו המורכבים משירות 

פרטי - ציבורי משנים לאיטה את המערכת

הציבורי  אופייה  את  ומשנים  הציבורית 

השוויוני. נתון זה נתמך גם בניתוח מקורות 

הישראלית  הבריאות  מערכת  של  המימון 

עליה  על  בעשורים האחרונים אשר מעיד 

בשוק  הפרטי  המימון  של  היחסי  בחלקו 

 .)12( הציבורי  המימון  וצמצום  הבריאות 

סיכום ומסקנות
חשובה  מציאות  תמונת  מצייר  זה,  מחקר 

מערכת  של  יותר  טובה  הבנה  ומאפשר 

שוק  בתנאי  הפועלת  בישראל,  הבריאות 

מערכת מול  אל  תחרות  ובתנאי  משתנה 

בעשורים ומתחזקת  הולכת  פרטית 

ההוצאה  צמצום  עם  בשילוב  האחרונים 

מיפוי  )12( לנפש.  לבריאות  הציבורית 

בסיס  מהווה  הקיימות  התפיסות  והבנת 

ורקע להבנת השינויים החלים בבתי חולים

האחרונים בעשורים  בישראל  הציבוריים 

שבו  הקונטקסט  של  יותר  טובה  והבנה 

אסטרטגית עסקית  פעילות  מתקיימת 

תחרותית כפונקציה המבטאת את השתנות

האיזון בין ציבורי לפרטי. 

תנועה זו על ציר הזמן והצורך של המערכת 

באופן  להתחרות  תקצוב  בתת  הציבורית 

ערבוב  קיים  בהם  פתרונות  מביא  יומיומי 

ארגוני ויצירת  וציבורי  פרטי  בין   מובנה 

כילאים  ופתרונות יצירתיים אשר מספקים 

השאר  בין  נשענים  אבל  ציבורית  רפואה 

זה  מצב  פרטיים.  משירותים  רווחים  על 

מביא את המערכת למצבים מיותרים של

בזבוזים וכפילויות, מייצר מצב בו ההוצאה 

ועולה הולכת  לנפש  בריאות  על  הפרטית 

הפערים את  מעלה  גם  יוצא  וכפועל 

את מעמיק  ובכך  כללים  החברתיים 

הפערים ואי השוויון בחברה. )12(

התעלמות הרגולטור מהקרב הסמוי והגלוי 

בין המערכות, מובילה ומתווה את עתידה 

כמערכת  בישראל  הבריאות  מערכת  של 

הידועה באופי סוציאליסטי שוויוני אל מול 

הידרדרותה לכיוונים כלכליים ליברלים של 

בריאות כמוצר ולא כזכות בסיסית. השתנות

אחד נדבך  הינו  זה  בכיוון  החולים  בתי 

המתרחשים  הרבים  לשינויים  המתווסף 

בישראל  בבריאות  האחרונים  בעשורים 

כפונקציה של הגדלת אי השוויון.
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האחים והאחיות במדינת ישראל, שולחים תנחומים ליו״ר 

האיגוד, גב׳ אילנה כהן, במות בנה יובל כהן ז״ל.

יובל היה ילדם הבכור של יוסי ואילנה כהן, אח לשי ואייל, 

נשוי למירב ואב ליערה, ים, מעיין ועופרי.

יובל היה פסיכולוג ומטפל בכל רמ״ח אבריו והשאיר את 

חותמו בכל תחום, החל ממטופליו ובכל שעל באהבת הארץ 

והמוזיקה והשפיע בחייו ובלכתו על כל מי שהכיר אותו.

מחבקים ומחזקים את ידיכם, יהי זכרו ברוך.
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ב-14.6.21 נערך יום העיון המסכם לסמינר 

מחקר, סטודנטים שנה ד' בתוכנית הכללית

תל  אוניברסיטת  בסיעוד,  בוגר  לתואר 

אביב. מטרת העל של סמינר מחקר בתוכנית

הכללית היא לחנך למקצועיות ע"י קריאה 

וכן ביצוע מחקרים וניתוח מאמרים מדעיים, 

וניתוחם. יום העיון גילם את תוצרי העבודה 

המשותפת של צוותי ההוראה בבתי הספר 

מתאמת  נתן,  בן  מירב  ד''ר  של  בהובלתן 

ורשבסקי,  סיגלית  ד''ר  המחקר,  סמינר 

ראש התוכנית הכללית בחוג לסיעוד וצוות 

תל  באוניברסיטת  לסיעוד  בחוג  המנהלה 

אביב. 

המאבק  בסימן  עמדה  הנוכחית  השנה 

בפני  הציבה  בבד  בד  אך  הקורונה,  בנגיף 

אתגרים והסטודנטים  ההוראה  צוותי 

משמעותיים במעבר ללמידה והנחייה מרחוק.

שעמדו והשאלות  המהמורות  כל  למרות 

לבסוף  הצלחנו  העיון,  יום  לקיום  בנוגע 

כאחד  ד',  בשנה  המחקר  סמינר  לקיימו. 

מהקורסים המסכמים את לימודי התואר, 

מאגד בתוכו את מכלול המיומנויות שנצברו

חשוב נדבך  ומוסיף  הלימודים  במהלך 

ואחיות  אחים  של  המקצועית  בהכשרה 

מהעשייה  כחלק  ישראל,  במדינת  לעתיד 

להקניית  מעבר  היומיומית.  הסיעודית 

מחקר  ביצוע  של  הבסיסיות  המיומנויות 

לכל סטודנט בטרם סיום הלימודים, אחת 

ממטרות הסמינר היא להנגיש את המחקר

את בהם  ולחזק  הסטודנטים  כלל  עבור 

ההכרה כי המחקר בסיעוד הוא חלק מעבודת

המרכזיים מהאמצעים  אחד  והוא  האחות 

המקצועי. הידע  גוף  והרחבת  לחיזוק 

הכנת דור העתיד להתמודדות עם מחקר בסיעוד 
יום עיון סמינר מחקר 2021 אוניברסיטת תל אביב

ד''ר סיגלית ורשבסקי, ראש התוכנית הכללית, החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב
ד''ר מירב בן נתן, מנהלת ביה''ס האקדמי לסיעוד, פט מתיוס

sigalwar@tauex.tau.ac.il :סופרת מכותבת

שש  נבחרו  שהוגשו  העבודות  מגוון  מתוך 

כל אחת  במליאה, מתוך  להצגה  הרצאות 

לסיעוד  לחוג  המסונפות  מהשלוחות 

תה''ש  שלוחת  אביב:  תל  באוניברסיטת 

שלוחת קורן,  אלה  ד''ר  של  בהנהלתה 

גרוס-  נאוה  ד''ר  של  בהנהלתה  איכילוב 

פלדמן, שלוחת וולפסון בהנהלתה של ד''ר 

אינגה שלו, שלוחת בילינסון בהנהלתה של 

ד''ר אלינור גנדלמן, שלוחת מאיר בהנהלתה
יפה הלל  ושלוחת  קול  ירדנה  ד׳׳ר  של 

בהנהלתה של ד''ר מירב בן נתן. הסטודנטים

הדגימו יכולות מרשימות של הצגת מחקר 

הוצגו  בנוסף,  ומקצועיות.  בענייניות  בכנס 

ברחבת אולם הכנסים עוד כ-12 פוסטרים 

והציגו  נוספים  סטודנטים  ידי  על  שהוכנו 

השלוחות  מששת  נוספות  מחקר  עבודות 

בבתי החולים. 

צביה  פרופ'  החוג,  ראש  יצחקי,  מיכל  ד"ר 
בר נוי, ראש תוכנית המוסמך בחוג, וספיר 

המוסמך  בתוכנית  סטודנטית  אלמליח, 

את  הציגו  הסטודנטים,  את  בירכו  בחוג, 

הסטודנטים  את  והזמינו  המוסמך  תוכנית 

ללמוד בתוכנית.

מחקרים כלל  שהוצגו  הנושאים  מגוון 

לסיעוד, הסטודנטים  באוכלוסיית  שעסקו 

בתחומי  הרחב.  והציבור  ואחיות  אחים 

בהתייחסות  להבחין  היה  ניתן  המחקר 

ובריאותיים  להיבטים חברתיים, מקצועיים 

מהסיעוד באשפוז ובקהילה.

ובביה''ס  לסיעוד  בחוג  ההוראה  צוותי 

האקדמיים לסיעוד המסונפים לחוג גאים 

שהשקיעו  הרבה  העבודה  את  ומעריכים 

הסטודנטים והמנחים בסמינר המחקר. אנו 

מאחלים להם הצלחה רבה בהמשך דרכם  

לראותם ומקווים  והאקדמית,  המקצועית 

מתקדמים  לתארים  מתקדמים  בהמשך 

ועוסקים במחקר בסיעוד על גווניו השונים.
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זיהוי חסמים בקרב מיילדות לתפירת פרינאום 
אצל נשים אחר לידה

RN, PhD ,3מיכל רסין ; RN, MA, CNM ,2אסתי קלוג ; RN, MA, CNM ,1קארין לי-עובדיה

1אחות אחראית חדר לידה, 2ראש צוות חדר לידה, 3יחידת מחקר בסיעוד, 

מרכז רפואי שמיר

rasinm@shamir.gov.il  :מחבר מכותב

מוגבל לעור הפרינאום בלבד, וקרע מדרגה 

שניה בו הנזק  הוא לעור ולשריר הפרינאום 

)3(. קרעים מורכבים יותר מוגדרים מדרגה 

שלישית או רביעית, ומחייבים תיקון על ידי 

כירורג או גניקולוג בכיר )4(.

המטרות בתיקון הפרינאום  ע"י תפירה הן 

סיוע  זיהום,  מניעת  דמום,  עצירת  להשיג 

בסגירת הפצע וקידום ריפוי )4(. תיקון נכון 

של נזק פרינאלי דורש מיומנות ספציפית, 

ידע והכרות עם האנטומיה של הפרינאום 

תלוי  התיקון  תוצר  מכך,  כתוצאה   .)5,6(

תיקון  המתקן.  של  ובמיומנות  בטכניקה 

נשים ע"י  מתואר  פגום  או  לקוי  פרינאלי 

לגרום ויכול   ,)7( לידה  של  מכאב  כגרוע 

כאב הכוללת  טווח  ארוכת  לתחלואה 

קיום  במהלך  )כאב  ודיספראוניה  פרינאלי 

פרינאלי תמידי  כאב  עובדתית,  מין(.  יחסי 

הוא אחת מהבעיות הבריאותיות השכיחות

ביותר הקשורות ללידה )8,9(. מכאן, התוצאה

התופר במיומנות  תלויה  פרינאלי  תיקון  של 

והטכניקה שלו בבצוע הפרוצדורה.

בטראומה וטיפול  שהערכה  למרות 

מטיפול  שיגרתי  חלק  הם  פרינאלית 

ביולדת, מספר עבודות מראות שקיים פער 

גדול בין ההמלצות המבוססות על הוכחות,

וההתנהלות  מהספרות  המלצות   )EBM(

לדוגמא, בסקירה  .)10,11( המעשית בשטח 

של הקוכריין מ-2012 )12( מודגש ש"תפירה

מתפרים כאב  לפחות  גורמת  רציפה 

הלידה",  לאחר  הפרינאום  בתיקון  בודדים 

ולמרות זאת גניקולוגים רבים עדיין תופרים 

מספר  בודדים.  בתפרים  הפרינאום   את 

עבודות חקרו את תפיסת המיילדות ביחס 

העצמית  וההערכה  לתפירה  להכשרתן 

הפרינאום.  את  שלהן  לתיקון  בנוגע  שלהן 

באנגליה   3( באירופה  בוצעו  העבודות  כל 

ו-1 בשוודיה(, ובכולן מדווח על חוסר ביטחון

של המיילדות בהכשרתן וביכולתן להעריך 

ולתקן קרעים פרינאלים )13,14(. 

בישראל עד כה לא בוצעו עבודות שבחנו 

סוגיה זו. הפרקטיקה המיילדותית בישראל

מבוססת על כך שרק אחיות מוסמכות עם 

תואר ראשון אקדמי יכולות ללמוד מיילדות. 

נקבעת ההכשרה  תכנית  לכך,  מעבר 

של  בקרה  תחת  ונמצאת  לאומית  ברמה 

קבלת  הבריאות.  במשרד  הסיעוד  מנהל 

רישיון ליילוד מחייבת עמידה במבחן ארצי 

תאורטי ומעשי )15(.

לגניקולוגיה  הישראלי  האיגוד  בעבר 

ומיילדות סירב  להכשיר מיילדות לתפור או 

לאפשר להן לתפור, ולכן רק רופאים תפרו 

ההתנגדות השנים  עם  לפרינאום.  נזקים 

ולפני כ-10 שנים  של הגינקולוגים פחתה, 

ללימודים הוכנסה  לתפירה  ההכשרה 

מסתבר אולם  במיילדות.  הפורמליים 

גדולים חולים  בתי  שבשני  שלמרות 

לתפירה,  מיילדות  הוכשרו  הארץ  במרכז 

על  הוחלט  ב-2018  לתפור.  החלו  מיעוטן 

שמיר  הרפואי  במרכז  הסיעוד  הנהלת  ידי 

מינוי  )בעלות  בכירות  מיילדות  להכשיר 

תקציר
בשנים האחרונות החלו המיילדות בישראל

בעקבות הפרינאום  של  תפירה  לבצע 

עמדות את  בוחן  זה  מחקר  החיץ.  חיתוך 

60 מיילדות ורופאים גניקולוגים בכל הנוגע

להכשרה לביצוע ההליך. למרות שהמיילדות

דיווחו שקיבלו יותר הדרכה מעשית בתפירה

מאשר הרופאים, הן חשו שתהליך ההכשרה

שליש  לרופאים.  בניגוד  מספק,  היה  לא 

הבכירים  מהרופאים  ומחצית  מהמיילדות 

קרע לתפור  הרופא  של  שחובתו  חשבו 

המעבר ואפיזיוטומיות.  שנייה  מדרגה 

לתפירה אצל מיילדות מייצר שינוי המאלץ

לחשיבה מחודשת בחינוך האחיות למעבר

ממילוי הוראות ללקיחת אחריות.

רקע מדעי
בשנה,  נשים  כ-180,000  יולדות  בישראל 

כאשר לכ-18% מהן מבוצע חיתוך חיץ כדי 

בנוסף,   .)1( לפרינאום  אפשרי  נזק  למנוע 

ניתן להעריך שלכ-25% מהנשים שיולדות 

מדרגה קרע  הלידה  במהלך  מתקיים 

ראשונה או שניה. מכאן  שכ-77,000 יולדות

בישראל  עוברות תפירה בכל שנה. חיתוך

הרחבה המאפשר  כירורגי  חתך  הוא  חיץ 

לידה לאפשר  כדי  הנרתיק  פתח  של 

השני  השלב  את  לקצר  כדי  או  נרתיקית, 

של הלידה )2(. טראומה פשוטה לפרינאום 

הנזק  בו  ראשונה  מדרגה  כקרע  מוגדרת 
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של  לתפירה  משמרת(  אחריות  לביצוע 

הפרינאום. לשם כך נבנתה תכנית הכשרה 

בה המיילדות השתתפו ביום לימוד שכלל 

הפרינאום,  של  האנטומיה  על  הרצאות 

וטכניקה של חוטי התפירה, עקרונות  סוג 

הרציפה,  התפירה  שיטת  כולל  תפירה, 

כאב  להפחתת  המומלצת  השיטה  שהיא 

פרינאלי לאחר הלידה )16(. שיטה זו מונעת

מכיוון תפירה,  חוטי  של  ביזבוז  בנוסף 

שבטכניקת התפירה הרציפה נדרש פחות 

חוט בהשוואה לשיטת התפרים הבודדים: 

חבילת חוט אחת לעומת 2-3 חבילות חוט 

 .)12(

בסיום ההרצאות למיילדות התקיים מבדק 

בהדרכת  המיילדות  התנסו  בהמשך  ידע. 

הרופאים הגניקולוגים, בתפירה על מודלים

עוף.  וחזה  מספוג  העשויים  תרגול  של 

נדרשו המיילדות  ההכשרה  יום  לאחר 

ידי על  שבוצעו  תפירות  במספר  לצפות 

של  בתפירה  התנסו  מכן  ולאחר  רופאים, 

קרעים מדרגה ראשונה, שניה ואפיזיוטומיות

בהשגחת רופא גניקולוג. 

לא  התוכנית,  הפעלת  לאחר  שנה  כיום, 

רואים שהמיילדות אימצו באופן מלא את 

המיומנות שנלמדה, למעט בודדות. מעניין 

לבצע  מהמיילדות  מונע  מה  לבדוק  יהיה 

לרופאים אותן  ולהשוות  התפירה,  את 

הפעולה. את  שמבצעים  גניקולוגים 

ניתן  הקבוצות  בין  ההשוואה  באמצעות 

המיילדות  של  החסמים  את  לזהות  יהיה 

ולבחון דרכים להתגבר עליהם. 

מטרת המחקר היא  על סמך כל הנאמר, 

לזהות את החסמים שמונעים מהמיילדות 

באמצעות  פריאנלי  נזק  ולתקן  להעריך 

תפירה, בהשוואה לרופאים אשר מבצעים 

את הפעולה.

שיטה 
משתתפי המחקר היו כל המיילדות בחדר 

לידה וכל הרופאים הגניקולוגים שהסכימו 

לענות על השאלון.

היה  השאלון  משתתפים.  כ-60  הכל  סך 

אנונימי ללא פרטים מזהים.

 Selo-Ojeme, Pathak כלי המחקר פותח ע"י

בשיטת  לעברית  ותורגם   ,)& Joshi )2015
כולל  השאלון  החוזר.  והתרגום  התרגום 

16 שאלות המתחלקות לארבע קטגוריות 

של בדיקה. הראשונה בודקת האם תהליך

מספק  היה  התפירה  לביצוע  ההכשרה 

ידע  בבדיקת  עוסקת  פריטים(; השניה   3(

לגבי האנטומיה של הפרינאום )7 פריטים.

שמות את  יודע  אתה  "האם  לדוגמא: 

השלישית האגן?"(;  ברצפת  השרירים 

קרעים  בתפירת  בפועל  התנסות  בודקת 

"האם לדוגמא:  פריטים.   3( בפרינאום 

בחודש פרינאום  של  תפירה  ביצעת 

האחרון?"(; הקטגוריה הרביעית בודקת מי 

צריך לבצע תפירה בקרע פשוט מדרגה 2 

שבעיקר חושב  "אני  לדוגמא:  פריטים.   3(

אפיזיוטומיות  לתפור  צריכים  הרופאים 

פשוטות וקרעים דרגה 2"(. לשאלון צירפנו 

עוד 4 שאלות, שנועדו לבדוק באיזה שיטה 

"באיזה  )לדוגמא:  לתפור.  הנבדק  מעדיף 

אפיזיוטומיה?   לתפור  מעדיף  אתה  שיטה 

רציפה?"(  בתפירה  או  בודדים  בתפרים 

אישיים:  משתנים  בבירור  נפתח  השאלון 

מגדר, גיל, תפקיד, ותק מקצועי והשכלה. 

התשובות לשאלות קובצו בסולם דיכוטמי

כלל  הממצאים  ניתוח  נכון.  נכון\לא  של 

סטטיסטיקה תיאורית לבדיקת התפלגויות

קבוצת  בין  השוואות  השאלות.  לכל 

המיילדות לקבוצת הרופאים הגינקולוגים, 

הכשרה שקיבלו  המיילדות  קבוצת  ובין 

באמצעות  בוצע  שלא,  אלו  לבין  לתפירה 

מבחן חי בריבוע. 

ממצאים
נשים   38  - נבדקים   60 השתתפו  במחקר 

וכל השאר גברים. גילם הממוצע היה 43.2 

שנים )SD=11(. הוותק המקצועי היה 13.5 

שנים בממוצע )SD=15.3(.ה 38.3% )23( היו

 )26( רופאים מומחים בגינקולוגיה, 43.3% 

היו רופאים מתמחים בגניקולוגיה ו-18.3% 

קורס שעברו  מיילדות  אחיות  היו   )11(

בתפירת פרינאום.

בהשוואה בין האחיות לרופאים בקטגוריות 

ההכשרה נמצאו הבדלים משמעותיים בין 

הכשרת הרופאים לאחיות )ראה טבלה מס 

1(. למרות ששיעור ההסכמה של האחיות 

היה גבוה מאוד בהשוואה לזה של הרופאים,

בתפירה אותן  ותרגלו  שאימנו  כך  עם 

מעשית של הפרינאום, עדיין הן חשו באופן 

קיבלו  שהן  שההכשרה  פחות  משמעותי 

הייתה מספקת, וזאת בהשוואה לרופאים.
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נתנו  הרופאים  הידע  רמת  בקטגוריית 

לרמת יותר  משמעותית  גבוהים  ציונים 

של  באנטומיה  הקשור  בכל  ידיעותיהם 

רצפת האגן, יכולת לזהות שרירים רלוונטיים

קרע לזהות  ויכולת  שנייה  דרגה  בקרע 

הבדלים נמצאו  לא   .3 דרגה  פרינאלי 

משמעותיים בין האחיות לרופאים ביכולת

טכניקת בידיעת  הפורשט,  את   לזהות 

וידיעת ראיות  פי  על  המומלצת  התפירה 

דרגות הקרעים הפריאנליים, שהיו גבוהים

אצל כולם.

למי  בנוגע  המשתתפים  עמדות  בבדיקת 

צריך לתפור, עלה שדווקא שליש מהמיילדות

ומחצית מהרופאים הבכירים חשבו שרופא

אפיזיוטומיה של  תפירה  לבצע  צריך 

רופאים  לעומתם,   .2 דרגה  וקרע  פשוטה 

שזו  יותר  משמעותית  חשבו  מתמחים 

משימה שמיילדות צריכות לקחת בה חלק.

במאת  כשירים  חשו  הרופאים  שכל  בעוד 

כשליש  רק  פרינאום,  לתפירת  האחוזים 

הניסיון  בבדיקות  כך.  הרגישו  מהמיילדות 

המעשי בתפירה, ניכר שהרופאים מבצעים

משמעותית הרבה יותר תפירות מהמיילדות.

בקרב  לאי-תפירה  הסיבות  בבדיקת 

בין  שילוב  שליש  אצל  נמצא  המיילדות, 

מספר סיבות שכללו מיומנות לא מספקת, 

חוסר זמן ותחושת חוסר ביטחון.

דיון
הרפואה  ומקצוע  המיילדות  מקצוע 

באמצעות  בלמידה  השאר  בין  מאופיינים 

ולתפור להמשיך  מהרופאים  מצפים  חניכה. 

כשהם עובדים תחת הדרכתם של רופאים

בכירים בחדר הניתוח, תוך רכישת ביטחון

ומיומנות ביכולותיהם. באופן דומה המיילדות

הן  הבכירות,  מהמיילדות  ליילד  לומדות 

משפרות  וכך  בהשגחתן  לידה  מקבלות 

את הטכניקות והכישורים שלהן. בתוצאות

דיווחנו כי רק שליש מהמיילדות והרופאים

הבכירים סבורים כי באחריותה של המיילדת

לתפור קרעים מדרגה שנייה ואפיזיוטומיות. 

הומוגנית קבוצה  ייצגו  שהמיילדות  בעוד 

הדורות פער  בלט  בעמדותיהן,  למדי 

על המצביע  דבר  הרופאים,  בתגובות 

נכונותם של הרופאים הצעירים יותר לקבל 

שאולי או  המיילדת,  תפקיד  לגבי  שינוי 

את  הטמיעו  לא  עוד  הם  הצער  למרבה 

הרופאים של  השמרניות  עמדותיהם 

הנוגע בכל  מהם.  והבכירים  המבוגרים 

שכל  לציין  ראוי  ההכשרה,  לתהליך 

קיבלו כי  שהרגישו  דיווחו  המיילדות 

פרינאום,  תיקון  בנושא  רשמית  הכשרה 

ועם זאת רק מיעוט מהן דיווח על ביטחון 

וביכולתן לתקן את הפרינאום.  בידיעותיהן 

לתוצאות  סיבות  מספר  על  לחשוב  יכולנו 

הסיבות   לשתי  להתייחס  בחרנו  אך  אלה, 

המרכזיות. הסיבה הראשונה היא העובדה 

שהרפואה מושתת על תרבות של לקיחת 

אחריות  לקחת  מהרופא  מצופה  אחריות. 

מלאה על הטיפול. החינוך הרפואי לדורותיו

האחראי  הוא  שהרופא  כך  על  מבוסס 

הראשי לטיפול )17(. לעומת זאת, בסיעוד 

לקבל  מחונכות  האחיות  מסורתי  באופן 

אחריות  לקחת  ופחות  מהרופא  הוראות 

ניתוח  סוג של  היא  )18(. פעולת התפירה 

בלקיחת  גם  כרוך  שביצועו  זעיר,  כירורגי 

שגדלו המיילדות  לתוצאותיו.  אחריות 

ופחות בלקיחת בתרבות של קבלת הוראות 

אחריות, יתקשו לבצע את המשימה.

הסיבה השנייה ייתכן ונובעת מכך שהכשרת

ידי רופאים, המיילדות לתפירה מבוצעת על 

היבט שעלול להעביר מסר מטעה שתפירה

ניתן  בלבד.  לרופאים  השייכת  פעולה  היא 

הוותיקות,  כשהמיילדות  כך  על  להתגבר 

יהיו אלו שיכשירו  שהוכשרו כבר לתפירה, 

דוגמא  להן  ויהוו  הצעירות  המיילדות  את 

אישית )19(.

לסיכום, תפירה אצל מיילדות מייצרת שינוי 

המאלץ חשיבה מחודשת בחינוך האחיות 

למעבר ממילוי הוראות ללקיחת אחריות.
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 הכשרה, ידע, עמדות וניסיון בתפירת פרינאום: 1טבלה מס' 

 
 אחות

 מילדת
רופא 

 מתמחה
רופא 
 P מומחה

 הכשרה:
 0.000 65.2% 73.1% 45.5% לתפירת פרינאום מספקתהכשרה  קיבלתי

 תפירת של מעשי בתרגול הכשרהמהלך הב אותי אימנו
 0.03 78.3% 80.8% %90.9 פרינאום

 0.000 52.2% 19.2% 100% פרינאוםהשתתפתי בסדנה לתפירת 
 ידע:

 0.01 95.7% 88.5% 63.6% ידע מספק לגבי האנטומיה של רצפת האגן
 30.0 91.3% 100% 90.9% את שמות השרירים הרלבנטיים ברצפת האגןיודע 

 0.004 82.6% 100% 72.7% יכול לזהות שרירים רלבנטיים בפרינאום בקרע דרגה שניה

 NS 100% 100% 100% הפורשטיכול לזהות את 

 NS 87% 84.6% 81.8% מודע לטכניקת תפירת פרינאום המומלצת על בסיס ראיות

 NS 100% 100% 100% יודע את דרגות הקרעים הפרינאלים
 0.000 100% 92.3% 81.8% 3יכול לזהות קרע פרנאלי דרגה 

  עמדות
פשוטות  לתפור אפיזיוטומיותצריכים בעיקר רופאים 

 0.000 43.5% 19.2% 36.4% 2וקרעים דרגה 
 0.003 100% 96.2% 72.7% 2מרגיש כשיר לתפירת קרע פרינאלי דרגה 

 0.000 100% 100% 36.4% מרגיש כשיר לתפירת אפיזיוטומיה
 מעשי בתפירה ניסיון
 0.000 56.5% 88.5% 27.3% תפירת פריאנום בחודש האחרון יביצעת

 0.000 43.5% 34.6% 27.3% תפירות פרינאום בחודש האחרון 10-בצעת פחות מ

 0.000 17.4% 53.8% 0 תפירות פרינאום בחודש האחרון 10-בצעת יותר מ
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החוג לסיעוד
בית הספר למקצועות הבריאות
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

אוניברסיטת תל אביב

 

החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב
החומר שממנו עשויים אחים ואחיות
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תפיסה ועמדות הצוות המטפל לגבי"שאלת רב" 
לפני טיפול רפואי

MA ,2קרן מנדל ; MA ,1מלכה אמר-מדמון

1מנהלת הסיעוד, מומחית במדיניות ומנהל בסיעוד; 2מרכזת איכות, 

מרכז רפואי פדה פוריה

mmadmon@pmc.gov.il :סופרת מכותבת

תקציר
במסכת  שמקורו  מונח  הוא  רב"  "שאלת 
חבר".  לך  וקנה  רב  לך  "עשה  מ"ו:  אבות, 

משמעותו שעל כל אדם לבחור את מורה 

הדרך הרוחני שלו, הרב שלו, ולהתייעץ בו 

בעניינים רוחניים וגם בענייני יומיום.

ו–"זיו"  פוריה  "פדה"  הרפואיים  למרכזים 

בצפת מתקבלים לטיפול מדי יום מטופלים

מכל הדתות. הצוות של המרכזים הרפואיים

הדתות מכלל  מטפלים  מונה  הוא  גם 

והמגזרים. במהלך הטיפול  עולה לעיתים 

ניתוח  פולשני,  רפואי  טיפול  לבצע  הצורך 

או בדיקה הכוללת סכנות וסיבוכים אפשריים.

מטופלים  ישנם  המטופלים  כלל  מתוך 

יהודיים דתיים אשר נעזרים ב"שאלת רב", 

על מנת לסייע להם בקבלת החלטה האם 

להסכים לטיפול המוצע או לסרב לו.

הייתה  המחקר  של   המרכזית  המטרה 

בנוגע  המטפל  הצוות  עמדות  את  לבחון 

להתמודד  דרכים  ולמצוא  רב",  ל"שאלת 
עם התנגדויות של הצוות המטפל.

המחקר הינו מחקר חתך, דו מרכזי, בדגימת

רופאים )אחיות,  מטפל  צוות  של  נוחות 

ועובדים סוציאליים( שענה על שאלונים.

משני  צוות   אנשי   247 במחקר  השתתפו 

המרכזים הרפואיים.

ממצאי המחקר מלמדים שעמדת האחיות 

כי  נמצא  הרופאים.  של  מזו  יותר  חיובית 

קשור  במחקר   המשתתפים  של   הוותק 

באופן חיובי לעמדותיהם לגבי "שאלת רב" 

בין  מובהק  הבדל  נמצא  לא  טיפול.   לפני 

מטפלים.  לעמדות  ביחס  ההשכלה  רמות 

חיובי  קשר  היה  יהודים  משתתפים  בקרב 

לעומת  חיוביות.  ועמדות  דתיות  רמת  בין 

לא  בקרב  דתיות  רמת  של  האפקט  זאת, 

יהודים אינו מובהק. 

המחקר הביא את הנושא לשיח המקצועי 

הרפואיים.  המרכזים  בשני  הצוותים  של 

שאלת  בנושא  משתתפים  רב  כנס  נערך 

רפואה,  ואנשי  רבנים  השתתפו  בכנס  רב. 

בנוסף,  בנושא.  ער  דיון  התקיים  ובסופו 

על  מקצועי  רב  רפואי  צוות  עם  דיון  נערך 

מנת לקדם סוגיה זו.

גבוהה  פתיחות  על  מצביעים  הממצאים 

עם  להתייעץ  מטופל  לבקשת  הצוות  של 

רב לגבי החלטות הנוגעות לטיפול רפואי.

המלצות: 

רפואי  צוות  בין  ישירה  תקשורת  לקיים   .1

לגורמים רבניים. תקשורת זו עשויה לאפשר

קבלת החלטות מיטיבות למטופל מההיבט 

ההלכתי והרפואי.

התנגד/ מטופל  בהם  האירועים  ניטור   .2

סירב לטיפול בעקבות התייעצות עם הרב. 

לאחר מכן יוקם פורום שייפגש מעת לעת 

על פי העניין, על מנת לבחון אירועים בהם 

הייתה התנגדות לטיפול לאור המלצת רב 

הקהילה.

מבוא
סעיף 7 לחוק זכויות החולה התשנ"ו קובע: 

"מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת 
לעניין הטיפול בו, המטפל והמוסד הרפואי 

יסייעו למטופל בכל הדרוש למימוש זכות 

זו". מתוקף חוק זה המטופל רשאי להתייעץ
עם רב על מנת לקבל דעה נוספת.

רב"  ל"שאלת  הפנייה  מסוימים  במקרים 

עלולה לגרום לעיכוב בטיפול, שמשמעותו

המטופל  של  הרפואי  במצב  החמרה  אף 

או  המטופל  ע"י  טיפול  מניעת  לכדי  עד 

דרישה  גם  ולעיתים  שלו,  האפוטרופוס 

ידי  על  שהוצע  מזה  אחר  טיפול  לביצוע 

הצוות הרפואי.

השלכות על הצוות המטפל: דורש העברת

עם  דיון  וקיום  )הרב(  נוסף  לגורם  מידע 

רפואיים.  במונחים  בקיא  אינו  אדם שאולי 

עיכובים  המחקר  עורכי  של  קליני  מניסיון 

המטפל הצוות  אצל  ליצור  עלולים  אלו 

ואף תסכול  התמרמרות,  של  תחושה 

התנגדות להמשיך ולטפל. 

המטפל הצוות  ועמדות  תפיסות  מיפוי 

בנוגע ל"שאלת רב" עשוי לסייע בהתמודדות

ולגיבוש  אלו  מעין  מצבים  עם  יותר  טובה 

לאור  גם  קריטי  הנושא  בנושא.  מדיניות 

הגידול באוכלוסייה החרדית באזור טבריה, 

צפת והסביבה.

בעולם  או  בארץ  מחקר  על  לנו  ידוע  לא 
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שיטה
מרכזי. דו  חתך  מחקר  הינו  המחקר 

מטפל  צוות  אנשי  במחקר  השתתפו 

)אחיות, רופאים ועובדים סוציאליים( שענו 

על שאלונים.

על  הנוכחי  המחקר  לצרכי  פותח  השאלון 

ידי החוקרות ונמצא בעל מהימנות גבוהה 

בסולם  15 שאלות  כלל  )α=0.80(. השאלון 

ליקרט.

השאלונים מחולק ל–3 חלקים: 

עמדות, שאלון  דמוגרפי,  סוציו  שאלון 

שאלון בנוגע לחוויה אישית בנושא.

סוציו-דמוגרפים  פרטים  כללו  השאלונים 

ותק  תפקיד,  דת/לאום,  גיל,  מגדר,  כגון: 

ורמת  מגורים  מקום  השכלה,  מקצועי, 

דתיות. 

כמו:  שאלות  כלל  השאלון  של  שני  חלק 

מבקש  כשהמטופל  כעס  מרגיש  "אני 
להימנע מטיפול ולהמתין עד שישאל רב", 

"אני מסוגל להבין את הצורך של המטופל
עד ולהמתין  מטיפול  להימנע  המבקש 

שישאל רב".

הקשורות בשאלות  עסק  שלישי  חלק 

לחוויה/ניסיון המטפל בסוגיה זו כגון: 

ביקש  שמטופל  במצב  נתקלת  "האם 
לשאול שאלת רב?", "כיצד נהגת במקרה

רב עם  בעצמך  התייעצת  "האם  זה?", 

בנוגע למצב רפואי?". 

צוות של  נוחות  דגימת  הדגימה:  שיטת 

פורייה פדה  הרפואיים  במרכזים  מטפל 

וזיו צפת.

אחיות באמצעות  הופצו  השאלונים 

ומנהלת מחלקות  מנהלי  אחראיות, 

זיו  הרפואי  במרכז  הסוציאלי.  השירות 

בצפת השאלונים הופצו באמצעות מנהל 

הסיעוד.

צוות  אנשי   247 השתתפו  במחקר  מדגם: 

וזיו פורייה  )פדה  רפואיים  מרכזים  משני 

בעל  מטפל  צוות   .2019 בשנת  צפת( 

שבדק עמדות הצוותים בהתייחס לסוגיית

כזה  מחקר  מצאנו  לא  וגם  רב",  "שאלת 
שמדובר, כך  מידע,  במאגרי  בחיפוש 

להבנתנו,  במחקר חלוץ. 

סקירת ספרות
העוסק במאמרו  שאנן,  שלמה  ח'  הרב 

חובה  )1( רב"  "שאלת  של  במקומה 

לנוהג  "המקור  כי  כותב  שלה,  ובכדאיות 

בספר  הוא  בגדולים  לשאול  למצווה  או 

אנשים  אפילו  נהגו  חינם  על  א'.   שמואל 

לפנות ומצוות  תורה  מקיימים  שאינם 

לגדולי הדור כדי לבקש מהם עצות בענייני 

יודעים  הכול  בעיות.  ושאר  ותרופות  ניתוח 

שיש לגדולי הדור "סייעתא דשמיא" וצדיק 

הגוזר הקב"ה מקיים" )6(. 

חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1996 )3(:

זכאי "מטופל  כי  קובע  לחוק   7 סעיף 

להשיג מיוזמתו דעה נוספת לעניין הטיפול 

בו. המטפל והמוסד הרפואי יסייעו למטופל

בבסיס זו."  זכות  למימוש  הדרוש  בכל 

את המציבה  התפיסה  מצויה  הסעיף 

ההחלטה  קבלת  תהליך  במרכז  המטופל 

ובכלל  לאוטונומיה,  האדם  בזכות  ומכירה 

ההחלטה  לחירות  המטופל  של  זכותו  זה 

מגדיר  אינו  החוק  רפואי.  טיפול  ולקבלת 

מיהו הגורם שייתן את חוות הדעת הנוספת,

חוות  לקבלת  יפנה  שאדם  לגיטימי  ולכן 

דעת נוספת מכל גורם שמוצא לנכון באשר 

לגופו ולבריאותו.

פרופ' אבינועם רכס )5( מתייחס לסוגיה זו 

הרפואית  ההסתדרות  של  האתיקה  בקוד 

בישראל: "יכולתה של הרפואה לעזור ולרפא

ציבור ומקרה.  מקרה  בכל  מובטחת  אינה 

הרופאים מודע היטב למגבלה זו, אך הקהל 

זו.  מציאות  לקבל  ברובו,  מוכן,  אינו  הרחב 

במצבים  במיוחד  למצוא,  שכיח  לפיכך 

והקרובים  מטופלים,  יש  כי  חיים,  מסכני 

להם, הפונים בעת צרה אל מחוץ למערכת 

כך  ועזרה.  סיוע  לקבל   מנת  על  הרפואה 

עצות  מול  עצמו  את  למצוא  הרופא  עלול 

אמונות  מול  או  דת,  איש  של  והוראות 

עממיות המנוגדות לידע המקצועי שלו או 

להשקפת עולמו".

"אוטונומיית  ועיקרון  החולה"  זכויות  "חוק 
החופש את  לו  מקנים  גופו"  על  החולה 

לבחור בטיפול מתוך האפשרויות העומדות 

בפניו, הן בגבולות הרפואה המסורתית והן 

מחוץ לה. כאמור, בחירה זו עלולה להתנגש

לעתים בעיקרון "האוטונומיה של הרופא", 

אף שזו לא הוגדרה מעולם בחוק.

"אוטונומיית הרופא" לדעת חברי הלשכה 
השקפת  את  היתר  בין  כוללת  לאתיקה, 

עולמו, את אמונתו האישית ואת עמדותיו 

המקצועיות. 

מטרת המחקר
מיפוי עמדות הצוות המטפל בנוגע לשאלת

רב.

השערות המחקר

של הדתיות  רמת  בין  הבדל  יימצא   .1

"שאלת הרב",  כלפי  לבין עמדתו  המטפל 

יגלה  הוא  יותר  דתי  שהמטפל  שככל  כך 

לגבי  המטופל  כלפי  יותר  חיוביות  עמדות 

"שאלת רב" לפני טיפול. 

יותר  2. בקרב אחיות תהיה עמדה חיובית 

בהשוואה טיפול  לפני  רב"  "שאלת  לגבי 

לרופאים.

המקצועי  הוותק  בין  חיובי  קשר  יימצא   .3

"שאלת  כלפי  עמדתו  לבין  המטפל  של 

בעל  המטפל  שהצוות  שככל  כך   הרב", 

עמדות  יגלה  כך  יותר  גבוה  מקצועי  וותק 

חיוביות יותר לגבי "שאלת רב" לפני טיפול.

היישובים  סוגי  פי  על  הבדלים  יימצאו   .4

כלפי  המטפלים  עמדות  לגבי  השונים 

"שאלת רב" לפני  טיפול. 
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המשתתפים  נתוני  לפחות.  שנה  של  ותק 

משתתפים   247 מבין   .1 בלוח  מתוארים 

 181 רופאים,   49 ענו:  המטפל  מהצוות 

גילם  סוציאליים.  עובדים  ו-8  אחיות 

עם   ,)SD = 10.8(  42.3 על  עמד  הממוצע 

 15.7  - הממוצע  הוותק    .21-71 בין  טווח 

ערכים  היו  בשאלונים   .)SD=11.4( שנים 

חסרים במספר נושאים: תפקיד, השכלה, 

רמת דתיות ומגורים. 

ועיבוד  ניתוח  נערך  סטטיסטיות:  שיטות 

בשאלונים,  שעלו  הנתונים  של  סטטיסטי 

שעובדו ונותחו בעזרת תוכנת SPSS גרסה 

נעשה  המדגם  מאפייני  תיאור  לצורך   .25

שימוש בסטטיסטיקה תיאורית )ממוצעים, 

לבדוק כדי  ושכיחויות(.  תקן  סטיות 

t מבחני  נערכו  קבוצות  בין  הבדלים 

ניתוח ומבחני  תלויים  בלתי  למדגמים 

שונות )One-Way ANOVA(, מבחן רגרסיה 

שונות  ומבחן  משתנים  בין  קשר  לבדיקת 

לבחינת   )Two-Way ANOVA( דו-כיווני 

אחוז)%(מספר המשיבים )n(ערךמשתנה

7831.6גברמגדר

16968.4אישה

14557.7יהודידת

2811.3נוצרי

5622.7מוסלמי

156.1דרוזי

20.8צ'רקסי

10.4בדואי

249.8ללא תוארהשכלה

11245.5תואר ראשון

6124.8תואר שני

4919.9ד"ר )רופא(

10944.3חילונירמת דתיות

8233.3מסורתי

5522.4דתי

16065כפרי אזור מגורים

8635עירוני

לוח 1. התפלגות נתוני רקע של משתתפי המחקר )שכיחות ואחוזים(

ומה יענה הרב?
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הניתוחים  כל  הגורמים.  בין  אינטראקציה 

של  מובהקות  ברמת  נעשו  הסטטיסטיים 

.p<.05

ממצאים
מגדר,  של  הפיזור  כי  נמצא   2 לוח  פי  על 

בין  שונה  הוא  מגורים  ואזור  דתיות  רמת 

בנוסף, במדגם.  יהודים  והלא  היהודים 

ובעל  יותר  צעיר  הוא  יהודי  הלא  המדגם 

ותק נמוך יותר באופן מובהק.  

רופאים  לבין  אחיות  בין  ההבדל  לבדיקת 

ביחס לעמדותיהם לגבי "שאלת רב" לפני 

טיפול, נערך מבחן t למדגמים בלתי תלויים 

בין  כי קיים הבדל מובהק  )לוח 3(. נמצא 

עמדות של אחיות לבין עמדות של רופאים 

החזיקו אחיות   .)t)237(=2.99, p=.003(

רב"  "שאלת  לגבי  יותר  חיוביות  בעמדות 

לבדיקת רופאים.  מאשר  טיפול  לפני 

לבין הוותק  בין  קשר  שקיים  ההשערה 

מבחן  בוצע  רב,  לשאלת  ביחס  העמדות 

רגרסיה לינארית פשוטה. נמצא כי הוותק 

חיובי באופן  קשור  המטפל  הצוות  של 

טיפול  לפני  רב"  "שאלת  לגבי  לעמדות 

.)F)1, 243(=4.75, p=.03, R2=.019(

מאזורים מטפלים  בין  ההבדל  לבדיקת 

עירוניים  מאזורים  מטפלים  לבין  כפריים 

לפני רב"  "שאלת  לגבי  לעמדות  ביחס 

טיפול, נערך מבחן t למדגמים בלתי תלויים 

)לוח 3(. לא נמצא הבדל מובהק בין אזורים 

ביחס לעמדות עירוניים  אזורים  לבין  כפריים 

.)t)244(=.212, p=.832( הצוות המטפל

לבחינת ההבדלים בעמדות לפי דת ורמת 

Two-( דתיות, נערך מבחן שונות דו-כיווני

השפעת לבדיקת   )Way ANOVA
)יהודי/ דת  המשתנה  של  האינטראקציה 

יהודי( והמשתנה רמת דתיות )חילוני/ לא 

כלפי  המטפל   עמדות  על  מסורתי/דתי( 

עמדו  הנתונים  טיפול.  לפני  רב"  "שאלת 
כי  הראה  אשר  המבחן,  של  ההנחות  בכל 

דת  בין  מובהק  אינטראקציה  אפקט  קיים 

 F)2, 240(=3.71, p=.026,( לבין רמת דתיות

בין  בעמדות  ההבדל  כלומר,   .)ηp2=.03
רמות הדתיות השונות היה תלוי בדת. 

רמת  של  הפשוט  האפקט  נבדק  בהמשך 

כי  נמצא  בנפרד.  דת  כל   עבור  דתיות 

בקרב יהודים האפקט של רמת דתיות הוא

 F)2, 141(=6.30, p=.002,( מובהק 

ηp2=.08(. על פי מבחן Tukey HSD, ההב–
יהודים  של  עמדות  בין  מובהק  היה  דל 

עמדות  לבין   )M=3.47, SD=.62( חילוניים 

 p=.005, M=3.89,( מסורתיים  יהודים  של 

 p=.029, M=3.81,( ויהודים דתיים )SD=.55
יהודים  של  העמדות  כלומר,   .)SD=.75
מסורתיים ודתיים באשר ל"שאלת רב" היו 

של  לעמדותיהם  בהשוואה  יותר  חיוביות 

הבדל  נמצא  לא  כן,  כמו  חילוניים.  יהודים 

מסורתיים  יהודים  של  עמדות  בין  מובהק 

 .)p=.857( דתיים  יהודים  של  עמדות  לבין 

של  האפקט  כי  נמצא  יהודים  לא  בקרב 

 F)2, 99(=.78,( מובהק  אינו  דתיות  רמת 

 .)p=.462, ηp2=.02

בריבוע  חי  מבחן  לפי  נוספות,  בבדיקות 

עם בעבר  התמודדות  בין  קשר  נמצא  לא 

רב"  "שאלת  לשאול  שביקש  מטופל 

אזור או  דתיות  רמת  השכלה,  מגדר,  לבין 

מגורים )שאלה שנשאלה במחקר הייתה: 

שביקש  מטופל  של  במצב  נתקלת  "האם 
נמצא  שני,  מצד   .)" רב?  שאלת  לשאול 

כך שיותר   ,)p=.011( קשר מובהק עם דת 

אירוע  עם  התמודדו  שהם  ציינו  יהודים 

"שאלת רב" במהלך עבודתם )89% לעומת 
75% בקרב לא יהודים(. באשר להתייעצות 

התייעצו  נשים  כי  נמצא  הרב  עם  עצמית 

p-valueאחרים )n = 102(יהודים )n = 145(ערךמשתנה
001.<מגדר

 )51%( 52 )17.9%( 26גבר

 )49%( 50 )82.1%( 119אישה

.138.השכלה

 )5.9%( 6 )12.5%( 18ללא תואר

 )45.1%( 46 )45.8%( 66תואר ראשון

 )23.5%( 24 )25.7%( 37תואר שני

 )25.5%( 26 )16%( 23ד"ר )רופא(

031.רמת דתיות

 )41.2%( 42 )46.5%( 67חילוני

 )42.2%( 43 )27.1%( 39מסורתי

 )16.7%( 17 )26.4%( 38דתי

009.אזור מגורים

 )74.5%( 76 )58.3%( 84כפרי 

 )25.5%( 26 )41.7%( 60עירוני

M (SD)44.7 )10.5(38.9 )10.2( >.001גיל

M (SD)17.9 )11.9( 12.5 )9.8( >.001ותק

לוח 2. התפלגות נתוני רקע של משתתפי המחקר עם מבחני t וחי בריבוע להשוואה
בין יהודים ואחרים
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MSDp-valueערךמשתנה
001.<דת

3.70.7יהודי

3.40.8אחר

045.מגדר

3.40.7גבר

3.60.7אישה

239.השכלה

3.40.8ללא תואר

3.60.7תואר ראשון

3.60.7תואר שני

3.40.7ד"ר )רופא(

164.רמת דתיות

3.40.7חילוני

3.60.6מסורתי

3.60.8דתי

832.אזור מגורים

3.50.8כפרי 

3.50.7עירוני

.003

3.30.7רופאתפקיד

3.60.7אחות

לוח 3. תוצאות מבחני T ו-ANOVA להשוואת עמדות כלפי "שאלת רב" על פי משתני 
הרקע

 )4.2% מול   18.5%( גברים  מאשר  יותר 

שההשכלה  ככל   .)p=.007( מובהק  באופן 

 ,)p=.019( רב  עם  התייעצו  פחות  עלתה 

מאשר הרב  עם  יותר  התייעצו  דתיים 

ויהודים   )p=.022( וחילונים  מסורתיים 

יהודים  לא  מאשר  הרב  עם  יותר  התייעצו 

נמצא  לא   .)p<.001  ,4.3% מול   20.4%(

הפניית בין  סטטיסטית  מובהק  קשר 

השכלה, מגדר,  לבין  לרב  בעבר  מטופל 

מובהק  קשר  נמצא  דת.  או  מגורים  אזור 

סטטיסטית בין הפניית מטופל בעבר לרב 

  p=.050( המטפל  של  דתיות  רמת  לבין 

בעבר מטופלים  הפנו  מהדתיים   9.1%

2.4% לעומת  הרב,  עם  להתייעצות 

מהמסורתיים ו-1.8% מהחילונים.

כך  על  מעידים  המחקר  ממצאי  לסיכום, 

שבקרב היהודים נמצא קשר חיובי בין רמת 

דתיות ועמדות חיוביות. עמדות אחיות היו 

חיוביות יותר בהתייחסותן ל"שאלת רב".

המטפלים  של  המקצועי  הוותק  כן,  כמו 

"שאלת  כלפי  חיובי לעמדות  באופן  קשור 

רב", ואילו מקום המגורים לא קשור לעמדת

המטפל. 

דיון
במסכת  שמקורו  מונח  הוא  רב"  "שאלת 
חבר".  לך  וקנה  רב  לך  "עשה  מ"ו:  אבות, 

משמעותו שעל כל אדם לבחור את מורה 

הדרך הרוחני שלו, הרב שלו, ולהתייעץ בו 

בעניינים רוחניים וגם בענייני יומיום. פנייה 

לגרום עלולה  רב"  ל"שאלת  מטופל  של 

לעיכוב בטיפול, שמשמעותו עלולה להיות 

החמרה במצב הרפואי שלו, למניעת טיפול

ע"י המטופל או האפוטרופוס שלו, ולעיתים
אף לדרישה לביצוע טיפול אחר מהטיפול 

שהצוות הרפואי הציע.

פתיחות  על  מצביעים  המחקר  ממצאי 

גבוהה של הצוות לבקשת מטופל להתייעץ

לטיפול  הנוגעות  החלטות  לגבי  רב  עם 

רפואי צוות  בין  ישירה  תקשורת  רפואי. 

קבלת  לאפשר   עשויה  רבניים   לגורמים 

מההיבט למטופל  מיטביות  החלטות 

ההלכתי והרפואי.

התקיים  המחקר  תוצאות  פרסום  לאחר 

תוצאות הוצגו  בו  משתתפים  רב  כנס 

של  השונות  עמדותיהם  הוצגו  המחקר, 

רבנים מהאזור בקשר למושג "שאלת רב", 

ונמנע טיפול  בו כמעט  לדיון  והוצג מקרה 

רפואי דחוף עקב סירוב המשפחה לקבלתו

מהניתוח.  להימנע  הנחה  הרב  כי  בטענה 

במקרה זה השיח הישיר עם רב המשפחה 

סייע להשגת שיתוף הפעולה ולמתן טיפול 

רפואי.

הצוות,  עמדות  בחינת  כי  סבורות  אנחנו 

קיום דיון פתוח בנושא והעלאת המודעות 

בהתחשב  מיטבי  טיפול  לקדם   עשויים 

הרוחניים  בצרכיו  המטופל,  של  באמונתו 

והרפואיים.

היקף  באיזה  לבחון  בכוונתנו  הבא  בשלב 

ביקשו  מטופלים  רפואיות  סוגיות  ובאילו 

לקיים "שאלת רב", ובאיזה אופן, אם בכלל, 

ההליך על  השפיעו  והתשובה  השאלה 

הרפואי, על התוצאות הקליניות ועל שביעות

רצון המטופלים והצוות.  
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    נספח / שאלון עמדות צוות בנושא "שאלת רב"
צוות יקר,

מטרת שאלון זה לבדוק את עמדתך תחושותיך והתנהלותך בנושא "שאלת רב" לפני טיפול או פעולה פולשנית.

"שאלת רב"- מטופל יהודי המבקש לשמוע מהרב את דעת ההלכה או את חוות דעתו לגבי נושאים שונים.

במחקר נתייחס לשאלות הקשורות להליך רפואי שאמור להתבצע.

השאלון אנונימי לצרכי לימוד שיפור ומחקר.

נודה לך אם תמלא את כל השאלון.

תודה על שיתוף הפעולה 

קרן ומלכה

חלק א': פרטים אישיים.
אנא מלא את הפרטים שלהלן. 

מין:   א. גבר      ב. אישה

גיל:   ________   שנים

דת/לאום: א. יהודי     ב. נוצרי     ג. מוסלמי     ד. דרוזי     ה. צ'רקסי      ו. בדואי  

תפקיד: א. רופא   ב. אחות    ג. עו"ס 

וותק מקצועי:___________ שנים.

השכלה: ללא תואר/ תואר ראשון/ תואר שני/ דוקטור

אזור מגורים: כפר/ יישוב קהילתי/ קיבוץ/ עיר

רמה דתית: אתיאיסט/ חילוני/ מסורתי/ דתי/ חרדי
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2. הלפרין, מ.)1998(. ]רפואה והלכה בישראל ציוני דרך תש"ח - תשנ"ח[ אסיא ס"ג-ס"ד )כרך ט"ז, ג-ד( נדלה מ:
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12. האם נתקלת במצב של מטופל שביקש לשאול שאלת רב? כן/לא.

אם כן, כיצד נהגת?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

13. האם החלטת הרב היתה בניגוד לדעתך המקצועית? כן/ לא /לא רלונטי. 

14. האם התייעצת בעצמך עם רב בעבר לגבי מצבך הרפואי? כן/לא.

15. האם הפנת בעבר מטופל להתייעצות עם:  גורם רפואי / רב / אחר: __________________________

)הקף בעיגול את התשובה המתאימה(.

תודה על שיתוף הפעולה

 5
מסכים
במידה

רבה מאוד

4
מסכים
במידה 

רבה

3
מסכים
במידה
בינונית

2
מסכים
במידה
מועטה

1
בכלל
לא

מסכים

לכל מטופל זכות לקבל חוות דעת נוספת, לא משנה מי המייעץ.1

אני מרגיש כעס כשהמטופל מבקש להמנע מטיפול  ולהמתין2

עד שישאל רב.

אני מרגיש שמזלזלים בידע ובמקצועיות שלי.כשהמטופל3

מבקש להמנע מטיפול  ולהמתין עד שישאל רב 

אני מסוגל להבין את הצורך של המטופל המבקש להמנע4

מטיפול  ולהמתין עד שישאל רב.

לדעתי כאשר המקרה דחוף אין מקום להתייעצות עם רב.5

קל לי יותר לקבל את ההתייעצות ולהמתין יחד עם המטופל6

כשמדובר ברב ידוע שמבין ברפואה.

לדעתי יש לקבל ייעוץ רק מאנשי מקצוע  בתחום.7

לדעתי חשוב שמטופל יתייעץ עם רב כי זה יסייע לו לקבל8

החלטה שמתאימה לאורח חייו.

לדעתי התייעצות עם רב היא פרימיטיבית.9

אני מרגיש שמערערים על סמכותי כשהמטופל מבקש10

להמנע מטיפול  ולהמתין עד שישאל רב.

לא מפריע לי ששואלים רב כי אני מרגיש מספיק בטוח11

במקצועיות שלי. 

ציין את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים:
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משלמים
פחות

מקבלים
יותר

אצלנו לא גובים
דמי ניהול על הפקדות

✓ מיסודה של הסתדרות האחים והאחיות בישראל
✓ דמי ניהול מהנמוכים בשוק*

✓ גיבוי של האיגוד המקצועי
✓ שירות אדיב ואישי

✓ ניהול איכותי ומקצועי

כתובתנו: רחוב וייצמן 14 , תל אביב 6423914

www.kav-habriut.co.il :אתר החברה
* דמי הניהול נגבים על בסיס הוצאות בפועל

* אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני האמור להינתן על ידי יועץ/ משווק מוסמך, בהתאם למאפיינים האישיים של כל אדם.

קו הבריאות
בע״מ קופ״ג  לניהול  חברה 

אנו עומדים לשירותך בכל עת!
מחלקת עמיתים:

טל. 072-2790003 | פקס. 072-2790090 | 9083*
moked@kavb.org.il
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כתובתנו: רחוב וייצמן 14 , תל אביב 6423914

www.kav-habriut.co.il :אתר החברה
* דמי הניהול נגבים על בסיס הוצאות בפועל

* אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני האמור להינתן על ידי יועץ/ משווק מוסמך, בהתאם למאפיינים האישיים של כל אדם.

אנו עומדים לשירותך בכל עת!
מחלקת עמיתים:

טל. 072-2790003 | פקס. 072-2790090 | 9083*
moked@kavb.org.il

8    האחות בישראל | מאי 2020

* דמי הניהול נגבים על בסיס הוצאות בפועל

* אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני האמור להינתן על ידי יועץ/ משווק מוסמך, בהתאם למאפיינים האישיים של כל אדם.

אילנה כהן 

אנו עומדים לשירותך בכל עת!
מחלקת עמיתים:

*

✓
✓
✓

✓
✓

✓

קו הבריאות
חברה לניהול קופ"ג בע"מ

טל. 072-2790003 | פקס. 072-2790090 | 9083
moked@kavb.org.il

, תל אביב  6423914 רחוב וייצמן  14 כתובתנו:

www.kav-habriut.co.il :אתר החברה
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ועד עובדים - למען האחיות, לקידום המקצוע 
  RN, MA אייל עורב

יו"ר ועד אחיות, מרכז לבריאות הנפש, באר שבע
 YALOR@walla.com  :סופר מכותב

)17(. דמות  ותנאי עבודה  על שכר, שעות 

ובהיסטוריה  בפילוסופיה  חשובה  מרכזית 

מרקס,  קרל  היה  עובדים  התאגדות  של 

של  הבינלאומי  "האיחוד  ממייסדי  שהיה 

העובדים" בלונדון, 1864 )14(. 

במקביל, בתקופה זאת  התחילו  גם אחיות 

בארה"ב להתארגן על מנת  להבטיח  את 

שלהן.  והאישיים  המקצועיים  האינטרסים 

האמריקאי האחיות  ארגון  לדוגמא, 

נוסד     American Nurses Association
קוד  "לבסס  מנת   על   ,1897 בשנת  כבר 

לחינוך  הסטנדרטים  את  להעלות  אתי, 

הכלכליים  האינטרסים  ולכבד  לסיעוד, 

ואחרים של הסיעוד" )12(.  

אחיות  להתארגנות  קריאה  מתארת  וייס 

עבדו  אחיות   .1932 בשנת  כבר  בישראל 

לילה ומשמרת  בשבוע,  שעות   48-46 אז 

החופשה ימי  מס'  שעות.   12 נמשכה 

והשכר היו שונים בין המוסדות, בין שבועיים

לחודש בשנה. היו מוסדות שאפשרו חופשת

שישה  ובאחרים  ימים,  חודש  של  לידה 

שבועות או חודשיים בשכר מלא. לאחיות 

היו ארגונים נפרדים: 

לבוגרות "הדסה" היה ארגון שנכללו בו רק 

חולים קופת  ולאחיות  מוסמכות,  אחיות 

היה ארגון משלהן.  ואז בינואר 1947 הוקמה 

הסתדרות האחיות. זה היה  ארגון משותף 

חולים  קופת  לאחיות  "הדסה",  לבוגרות 

ולאחיות הרשויות המקומיות. הארגון  ייצג 

אחיות מכל הארץ. בכינוס היסוד סוכם על 

זהים  עבודה  תנאי  של   בנושאים  פעולה 

המקצועית,  הרמה  שיפור  האחיות,  לכל 

שיפור התנאים לאימהות ועוד )3(.

מהם  פירטו   Perrett & Martínez Lucio
המקצועי:  האיגוד  יעסוק  בהם  הנושאים 

בשבוע,  וחלוקתן  העבודה  שעות  מספר 

מקצוע,  ומחלות  תאונות  מפני  הבטחה 

עזרה לעת אבטלה, פיטורין, מחלה, זקנה, 

החברה חיי  בתחום  וכן  מוות,  או  נכות 

שרידן- ג'ודי   .)15( העובדים  בין  והיחסים 

ניו  של  האחיות  איגוד  נשיאת  גונזלס, 

ואחים, אחיות   40,000 המייצג  יורק, 

מקצועי איגוד  נדרש  למקצוע  כי  טוענת 

 .)18( מקצועית  אוטונומיה  לממש  כדי 

לאחיות  שיש  לוודא  היא  האוטונומיה 

והאחים את  הנדרש לביצוע העבודה כפי 

הוסמכו, אליה,  הוכשרו  אותה,  שלמדו 

וקיבלו הרישוי, בהתאם לשיפוט המקצועי 

העצמאי של העובדים.  

בסיעוד, לאיגוד המקצועי תפקיד וחשיבות 

שהם מעבר לתפקיד הרגיל של כל איגוד. 

אם המטופל הוא מוקד העשייה הטיפולית,

עפ"י וידנבאך )19(,  הרי מי שקרוב ביותר 

למטופל הוא מעגל הטיפול הישיר ואמצעי

במעגל וההתייעצות.  הדיווח   – העזר 

השלישי נמצא האיגוד המקצועי, יחד עם 

בחשיבות  המנהל,  וגורמי  לסיעוד  החינוך 

והשפעה מקבילים.  

 )2( בישראל   ואחים  לאחיות  האתי  הקוד 

כולל במושג "הנהגה מקצועית" את מנהל 

העמותות הבריאות,  במשרד  הסיעוד 

בשירותי  הסיעוד  הנהלות  המקצועיות, 

תקציר
ואיגודים מקצוע  בעלי  של  להתארגנויות 

חשוב תפקיד  עובדים  של  מקצועיים 

חשיבות  בסיעוד,  העבודה.  תנאי  בקביעת 

האיגוד המקצועי מקבילה לזאת של גורמי 

המקצועי האיגוד  תפקיד  והחינוך.  המנהל 

המאפשרים עבודה  תנאי  על  להשפיע 

המקצועית, האוטונומיה  לממש  לאחיות 

למה ובהתאם  שהוכשרו  למה  בהתאם 

שזקוקים המטופלים. 

ועד עובדים המקומי הוא הבסיס  לעבודה 

הוועד  של  הבסיסית  הפעילות  מאורגנת. 

היא עם העובדים. פעילות זאת היא מקור 

המגיע  הידע  הוועד.  של  והסמכות  הידע 

מהשטח מזין את פעילות הוועד, ההנהלה 

בהתאם שמנחה  הארצי,  והאיגוד  המקומית 

עם  בפעילותם  המקומיים  הוועדים  את 

העובדים וההנהלות וחוזר חלילה. 

היסטוריה של התארגנות
 עובדים 

 750 בשנת  הרומית,  באימפריה  כבר 

עובדים.  על התארגנות  לנו  ידוע  לפנה"ס, 

במאות  העירוניים  החיים  התפתחות  עם 

ובעלי סוחרים  התארגנו  לספירה,    11-16

לשני  אחד  לעזור  כדי  בגילדות  מלאכה 

ולהגן על אינטרסים מקצועיים )13(.

איגודים הוקמו  ה-19  המאה  באמצע 

כגון  ובעלי מלאכה  מקצועיים של עובדים 

סנדלרים, אורגים, כורי פחם ועובדי רכבת 

במטרה לנהל במרוכז עבור החברים מו"מ 
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הבריאות ואת הסתדרות האחיות והאחים, 

והאחים האחיות  של  המקצועי  האיגוד 

להנהגה האתי,  הקוד  פי  על   . בישראל 

אתי, חינוך  מגוונים:  חובות  המקצועית 

שיתוף אווירת  יצירת  כשלים,  בדיקת 

פעולה, ביצוע  מחקרים, שמירה על סביבה

ותנאי עבודה בטוחים, שיפור תנאי העבודה

ועוד )פרק 3, עמ' 12-15, הקשר בין האחיות

והאחים לבין ההנהגה המקצועית(.

פעילות הוועד המקומי
"ועד העובדים הוא התא הראשון והבסיסי
וליבה העבודה,  במקום  ההסתדרות  של 

.)1( המאורגנת"  העבודה  של  הפועם 

הם עובדים  ועד  חברי  ישראל   במדינת 

לבחירת עצמם  המעמידים  מתנדבים 

בהתאם הנעשות  בבחירות  העובדים, 

גם  .)9( עובדים  ועדי  לבחירת  לתקנון 

תקנון העובדים:  בוועדי  מכירה  המדינה 

פרק מייחד  )תקשי"ר(  המדינה  שירות 

בתקנון  .)11( העובדים  לאיגודי  שלם 

ועדי עובדים של ההסתדרות )8( מתוארים

שלושה תפקידי ועד העובדים: 

1. "יפעל בעניינים הקשורים בתנאי
העבודה של כל עובד ושל כלל העובדים".

2. "יטפל בנושאי פרט".

3. "יפעל לקידום רווחת העובדים".

הבחירה ע"י העובדים והמחויבות לבוחרים 

ועד  של  וההשפעה  הסמכות  מקור  היא 

במילוי תפקידו, ולרשותו אפשרויות מגוונות

האפשרות  מקומי  לוועד  היתר,  בין  לכך.  

להמליץ לאיגוד המקצועי על הכרזת סכסוך

האפשרויות  .  )10( שביתה  או  עבודה 

השונות הן אמצעי לוועד העובדים להשפיע

ואיכות גם על תנאי העבודה של האחיות 

הטיפול. 

התקנון לא מגדיר איך ועם מי יפעל הוועד, 

פעולה לתאר  ניתן  האישי  מהניסיון  אולם 

אופני בשני  להלן,  מישורים,  בשלושה  

פעילות -  פעולה יזומה ופעולה מגיבה: 

פעולה יזומה – אותה יוזם הוועד בהתאם 

של וצרכים  רעיונות  הצעות,  לבקשות, 

העובדים.

פעולה מגיבה – תגובת הוועד לפעולה או 

הנחיה של הנהלת הארגון המקומי הפוגעת

עפ"י ועד  פעולת  או  עבודה,  בהסכמי 

הנחיות האיגוד המקצועי הארצי.   

פעילות ישירה עם
העובדים

והידוע  המוכר  הבסיסי  התחום  זהו 

טיפול  כולל   הוא  הוועדים  פעילות  של 

בעבודה  עובדים  של  פרטניות  בבעיות 

אפשרי: נושא  בכל  כמעט  לה,  ומחוץ 

פנסיה, השתלמות,  גמול  על  שאלות 

פרישה  לפני  התלבטויות  גמל,  קופות 

תלוש ביאור  רפואיות,  ועדות  לפני  או 

דרגות, שכר,  לגבי  והבהרות  המשכורת 

במחלקות,  עבודה  יחסי  פז"מ,  קיצור 

מסוימות,  לקבוצות  ספציפיות  זכויות 

טיולים  ארגון  ויזום  לחגים  מתנות  חלוקת 

עובדים עם  ושיחות  במפגשים  ומסיבות. 

ובלתי ישירה  אינפורמציה  מתקבלת 

אמצעית, שהיא בסיס הידע והסמכות של 

פעילות הוועד עם הנהלות מקומיות ומקור 

הדיווחים והעדכונים לאיגוד הארצי.  

ייצוג עובדים בפני
ההנהלה המקומית

עולם יחסי עובד-מעביד הוא עשיר ומגוון.

העובדים  את  לייצג  נדרש  מקומי  הוועד 

כמו  מגוונות,  בסוגיות  שונות  בוועדות 

ועדת  לעובדים,  פז"ם  קיצור  ועדת  למשל 

מחלקה  אחראיות  למינוי  הוועדה  רווחה, 

עובדים  לבחירת  והוועדה  אלימות  ועדת 

מצטיינים. ייצוג מיוחד הוא בוועדת הבטיחות

ארגון חוק  מתוקף  הפועלת  המוסדית, 

תשי"ד-1954, העבודה,  על  הפיקוח 

המעסיק ומנציגי  העובדים  מנציגי  ומורכבת 

"שווה בשווה" )4(.

לדיונים לעובדים  מתלווה  עובדים  ועד 

מסייע הוועד  ולשימועים.  משמעתיים 

מקבלים הם  כאשר  עובדים  לבקשת 

מספקות או  מובנות  שאינן  תשובות 

עובדים  ועד  השונות.  זכויותיהם  בענייני 

או  פרטניים  בעניינים  גם  העובדים  מייצג 

הנוגעים למספר מוגבל של עובדים.

בריאות  במרכז  חדשות  אחיות  לדוגמה, 

להחזר זכאיות  שהיו  שבע,  בבאר  הנפש 

שכר דירה עד  1,500₪ לחודש עפ"י הסכם 

שכר משנת 2012 )5(, לא קיבלו זכאות זו

של ומגבילה  מצמצמת  פרשנות  לאור 

משרד הבריאות.

לאחר פניות של מספר עובדים נוכח הוועד 

ההסכם. כיבוד  אי  של  בדפוס  שמדובר 

האחיות הסתדרות  עם  ביחד  בפניה 

משרד ולהנהלת  החולים  בית  להנהלת 

החלופית  הפרשנות  התקבלה  הבריאות, 

אחיות וכ-15  השכר  להסכם  הוועד  של 

חדשות יכלו לממש זכאותן על פי הסכם. 

ארגוניים- בנושאים  גם  עוסק  הוועד 

מערכתיים שנופלים בין הכיסאות. לדוגמה, 

במרכז בריאות הנפש בבאר שבע  לא היו 

20.00 עד למחרת  ניקיון מהשעה  עובדות 

בבוקר. בעקבות פניות האחיות על הלכלוך 

הטיפול  את  הוועד  עליו  קיבל  במחלקות, 

בבעיה. תחילה הוחלט על ידי ההנהלה על 

ובהמשך   ,23.00 שעה  עד  תורנית  עובדת 

למשך כל הלילה. כך השפיע הוועד על תנאי 

העבודה של האחיות והאחים, ועל הניקיון 

הטיפול. מאיכות  חלק  שהוא  במחלקות 

דוגמה נוספת: ביוזמת הוועד החל סניטר 

בוקר  במשמרת  מלאה  במשרה  לעבוד 

בביצוע משימות טכניות כמו שינוע בדיקות

ומשיכת תרופות מבית  למעבדה, הזמנות 

מרקחת, משיכת ציוד מהאפסנאות וביצוע 

מהקפיטריה,  מאושפזים  עבור  הזמנות 

פעולות שנעשו  קודם ע"י אחיות וגזלו מהן 

זמן עבודה יקר.
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לוועד העובדים,  ע"י  נבחר  גוף  בהיותו 

משל  אחרות  פעולה  אפשרויות  עובדים 

הנהלה ממונה.  

לתכנית  הוועד  תגובת  היא  לכך  דוגמה 

הנהלת המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע 

בתחנות  חלונות  הסרת  של  מהותי  לשינוי 

את  מסכן  היה  ההחלטה  יישום  האחיות. 

האחיות והיא התקבלה ללא הידברות עם 

עם  הידברות  ניסיון  כישלון  לאחר  הוועד. 

הנהלת ביה"ח , פנה הוועד ישירות לבעלי 

לראשת  עד  הבריאות,  במשרד  תפקידים 

חטיבת ביה"ח ומנכ"ל משרד הבריאות, כדי 

לשנות התכנית, ללא הצלחה 

בעזרת עבודה  סכסוך  הכרזת  לאחר  רק 

הסתדרות האחיות, ההנהלה חויבה  למו"מ 

תחנות ועיצוב  מבנה  על  פשרה  שהניב 

דוגמא אותן.  יסכן  שלא  באופן  האחיות 

תנאי  על  להשפיע  הוועד  ליכולת  נוספת 

ההסכם  היא  הטיפול  ואיכות  העבודה 

לבריאות  המרכז  הנהלת  עם  שהושג 

הנפש בבאר שבע לחלוקת שתי מחלקות.

50 של  מחלקות  שתי  יש  ביה"ח  ברישיון 

מחלקה  אחראית  עם   , אחת  כל  מיטות 

הכרזת  בעקבות  מהמחלקות.  אחת  לכל 

סכסוך עבודה הוסכם על חלוקת כל אחת

מהמחלקות הגדולות לשתי מחלקות יותר 

קטנות, עם שתי אחראיות מחלקה נוספות. 

בין  פעולה  ושיתוף  הידברות  כי   ספק  אין 

זכויות  ועד עובדים להנהלה והשמירה על 

שיתוף  ההנהלות.  אינטרס  הם  העובדים 

פעולה והידברות יכולים להטיב  עם הארגון

ולקדמו. כוחנות ונתק יפגעו בו. 

קישור עם הארגון הארצי
הוועד המקומי הוא החוליה המקשרת בין 

לבין הארגון הארצי. מצד  העובד, הפרט,  

אחד, הוועד מייצג את פעילות ההסתדרות 

הסתדרות  פעילות  ואת  החדשה  הכללית 

עוקב  הוועד  העבודה.  במקום  האחיות 

יישום מקומי של הסכמים והחלטות  אחר 

של הארגונים הארציים, כגון יישום הסכמי 

עבודה ושכר, ולהבדיל החלטות על עיצומים

או שביתות. מצד שני, הוועד מזהה ומעביר

אי  כמו  הארצי,  לארגון  מקומיות  בעיות 

ספציפיות  ובעיות  ארציים  הסכמים  יישום 

של מקום העבודה.

דוגמה לפעילות הקישור היא ההתמודדות

האחרונות בשנים  האקרדיטציה.  עם 

שהאקרדיטציה  וטענו  האחיות  התלוננו 

ואחרות בירוקרטיות  מטלות  מוסיפה 

החולה, עם  הקשר   חשבון  על  לאחיות 

לטובת הישיר  מהטיפול  אחיות  גורעת 

תפקידי מטה של פיקוח ובקרה, שגם הם  

מוסיפים מטלות לאחיות. 

שיא התהליך היה בקרה חיצונית של ארגון

אמריקאי - JCI - לקראתה הושקעו משאבי

כספים וכח אדם, עבור מה שתואר כ"הצגה

חד פעמית" של התאמת תפוסת המחלקות

עפ"י  לתקינה  אדם  כח  התאמת  לרישיון, 

התפוסה וכו', לצורך הבקרה בלבד ולאחריה

העבודה  למתכונת  המבוקר  ביה"ח  חזר 

הרגילה והמוכרת של תפוסה גבוהה לעומת

הרישיון, תת כח אדם וכו'.  

הוועדים המקומיים העלו את הסוגיה בפני 

הארגון הארצי - הסתדרות האחיות. לאחר 

ניסיונות למו"מ עם משרד הבריאות שלא 

צלחו, הוציאה הסתדרות האחיות ב-6.6.19 

"הוראות הסתדרות האחיות מכתב לאחיות: 

והמטלות העומסים  עם  להתמודדות 

ולהרחבת זמן אחות מטופל – תיקון" )6(.

בשלב זה הנחה משרד הבריאות את בתי 

החולים לרשום את מי שמילאו את הוראות 

משכרם.  לנכות  כדי  האחיות  הסתדרות 

הארצי, לארגון  דיווחו  המקומיים  הוועדים 

על  הכריזה  האחיות  הסתדרות  ובתגובה 

זאת  בעקבות  שבת.  במתכונת  עבודה 

וקופ"ח  הבריאות  משרד  המעסיקים,  פנו 

בבקשה  לעבודה,  הדין  לבית  כללית, 

הדין  בית  האחיות.  נגד  מניעה  צו  להוציא 

המשך את  אישר  הבקשה,  את  דחה 

משכר  לנכות  שלא  הורה  העיצומים, 

בין במו"מ  לפתוח  הורה  וכן  האחיות 

על  המעסיקים  לבין  האחיות  הסתדרות 

תנאי העבודה.

הסתיים.  לא  עדיין  העבודה  סכסוך 

ב-12.3.20 משרד הבריאות עדכן את מנהלי

בתי החולים על דחיית מבדקי האקרדיטציה

לאור התפרצות וירוס הקורונה )7(.

סוגיות בפעולות ועד
אינה  עובדים  ועד  של  הענפה  הפעילות 

ועם  עובדים  עם  וויכוחים,  חיכוכים  נטולת 

ההנהלה. להלן כמה  דוגמאות.

מי מחויב להנחיות האיגוד המקצועי? 

קיים מתח עם עובדים מהשורה ומנהלים 

פטורים עצמם  הרואים  הביניים,  בדרגי 

מהנחיות האיגוד המקצועי והוועד. התנגדות

עובדים  אילו  הסוגיה  את  מעלה  זאת 

מיוצגים על ידי הוועד ומי מחויב להנחיות 

האיגוד המקצועי. התקשי"ר )11(, בסעיף 

06.351 )ח(, מגדיר מי אינו יכול להיות חבר 

ועד:  "כל עובד בעל סמכות מטעם ההנהלה

עובדים,  קבלת  על  להמליץ  או  להחליט 

אלא  ופיטוריהם".  עבודתם  תנאי  קידומם, 

שלא כל "בעל סמכות" שאינו יכול להיבחר 

לוועד פטור מקיום הנחיות הוועד. 

הבריאות"  במערכת  מדרגים  "טבלת 
,5.3.20 מיום  המדינה,  שירות  נציבות  של 

הנציבות זה.  בנושא  הבהרות  מספקת 

סגל  אחיות:  לדירוג  סגל  רמות   4 מגדירה 

לדרגות  מירב  סגל   ,12-13 לדרגות  מסד 

14-15, סגל תיכון לדרגות 16-18 וסגל בכיר 

למנהלות הסיעוד בביה"ח או בריה"צ. 

"בעלי  כולל  המדרגים,  בכל  העובדים 

כולם   אחיות.  בדירוג  מאורגנים  סמכות", 

הקיבוציים  השכר  הסכמי  עפ"י  עובדים 

"בעלי המקצועי.  האיגוד  ע"י  שהושגו 

לזכות  אחד  מצד  יכולים  אינם  הסמכות" 

האיגוד  ע"י  שהושגו  ושכר  עבודה  בתנאי 

המקצועי, ומצד אחר להיות פטורים מקיום 

הנחיות האיגוד המקצועי והוועד המקומי, 

ולכן כולם מחויבים להנחיות. נראה שמנהלת
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והיא הבכיר,  בסגל  המדורגת  הסיעוד 

חברי הנהלת ביה"ח או מחוז, היא היחידה

לבחור בכירותה  מתוקף  הזכאית  בארגון 

הנהלה חברת  היא  האם  ולהחליט 

שהיא  או  ההנהלה,  להחלטות  המחויבת 

או  הארצי  האיגוד  להחלטות  מחויבת 

ממנהלת  מצופה  אז  גם  המקומי.  הוועד 

לעיתים לדואליות,  מודעת  להיות  הסיעוד 

קונפליקט, בין המקצוע לתפקיד. 

יחסי נבחרים–ממונים

מתח אחר ביחסי ועד–הנהלה הוא המתח 

בין נבחרי הציבור לממונים. מצד אחד חברי 

למנהליהם, הכפופים  עובדים  הם  הוועד 

עצמאים  ציבור  נבחרי  הם  שני  ומצד 

הקונפליקט מנהליהם.  את  גם  שמייצגים 

הוא דו צדדי: לחברי הוועד, כעובדים, קשה 

למלא הנחיות ממונים הנוגדות את הנחיות

לקבל  קשה  לממונים  המקצועי.  האיגוד 

ציבור נבחר  שהוא  הוועד  מחבר  הנחיות 

את  גם  העובדים,  ציבור  כלל  את  המייצג 

הממונים עליו. 

אין נוסחת קסם להתמודדות עם הקונפליקט.

נבחרי הציבור - חברי וראשי ועדים - בדומה

הם  וזוטרים,  בכירים  הממונים,  למנהלים 

קבוצה מגוונת וקשה לאפיון. ההתמודדות 

עם הקונפליקט שונה בין ארגונים וועדים, 

ונובעת מיכולותיהם ותכונותיהם ומהיכולת 

ולהגדיר  השונים  המצבים  את  לאבחן 

מתי העובד הוא חבר וועד המייצג גם את 

ומתי הוא עובד שחייב להישמע  הממונה, 

לממונה.

איך להגיב כלפי מי שאינו נשמע
להנחיות הוועד? 

קטגורית, תשובה  אין  זאת  לסוגיה  גם 

ולהתכונן לדון  העובדים  לוועדי  וכדאי 

למצבים אלה. 

מה נדרש מחבר.ת ועד למילוי התפקיד? 

היכולות והתכונות הנדרשות מחבר.ת ויו"ר 

וועד עובדים למילוי התפקיד מגוונות. לא 

ידוע על מקור כלשהו בנושא זה, והדברים 

המחבר. של  ניסיונו  על  מבוססים  שלהלן 

להיות  חייבים  הוועד  חבר.ת  מקצועיות:   •
להיות  יכולות  לא  אחיות  מקצוע.  אנשי 

מיוצגות ע"י עובד.ת ממקצוע אחר. 

לשמוע אישית:  בין  תקשורת  יכולת   •
לשתף ולמנהלים,  לעובדים  ולהקשיב 

עוב עם  אחרים,  ועד  חברי  עם  –פעולה 

דים ועם מנהלים, לנהל מו"מ עם עובדים

ומנהלים, לשכנע ולהשתכנע. 

מסמכים  וללמוד  להבין  ויכולת  נכונות   •
למאמר  המקורות  ומקצועיים:  משפטיים 

להם למסמכים  מצומצמת  דוגמה  הם 

נדרשים חברי ועד בפעילות הוועד. 

ובכתב: בע"פ  והתבטאות  ניסוח  יכולת   •
העמדות את  ולייצג  להציג  במטרה 

בפורומים העובדים  של  והאינטרסים 

השונים בצורה הברורה ביותר.

שגרתיות: לא  בשעות  לפעול  נכונות   •
טלפון, שיחות  מהבית  לבצע  בעיקר 

קריאת דוחות,  הכנת  מסמכים,  כתיבת 

ולמידת מסמכים וכו'. 

לקיים  כדי  עובדים:  והנעת  ארגון  יכולת   •
פעולות הרווחה או ליישם ולהפעיל עיצומים

ושביתות. 

השמצות, ולהכיל  לספוג  ויכולת  נכונות   •
הכפשות ועלבונות ולהבליג עליהם ובמקביל

מאוזן באופן  ושבחים  מחמאות  לקבל 

ומציאותי מעובדים וממנהלים.

וללמוד ממנה: לא  יכולת לקבל ביקורת   •
תמיד הוועד או מי מחבריו צודקים ופועלים

נכון, ולא כל ביקורת היא עלבון אישי. 

לא  פינות,  לעגל  לא  כפיים:  וניקיון  יושר   •
מסוגל  להיות  לרעה,  או  לטובה  להפלות 

להסביר ולנמק.

• רצון ונכונות לשרת: חבר הוועד הוא נבחר 
ציבור, וככזה הוא נציגו ומשרתו. הוא יפעל 

ביחד עם העובד ויסייע לו מהידע והניסיון, 

לא במקומו.  

היכולות בכל  הניחן  אדם  שאין  מכיוון 

והכישורים שפורטו, ציון התכונות הנדרשות
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מדגיש את החשיבות של תקשורת, שיתוף 

פעולה ועבודת צוות בוועד. לכל חבר ועד 

יכולות וכישורים שהוא אמור ליישם בפעילות,

מדירים  ועד  כשחברי  שקורה  כפי  ולא 

ממודרים  או  מבחירה  מהפעילות  עצמם 

מהפעילות ע"י יו"ר  ועד, המעדיף או נאלץ 

המורכבת  הפעילות  את  עצמו  על  לקחת 

של הוועד. 

התקשורת  ומיומנויות  אישי  הבין  הקשר 

הם מהות הסיעוד )16(. בפעולתו ותפקודו

הארגון לכלל  דוגמה  מהווה  אחיות  ועד 

לתקשורת, להידברות, לעבודת צוות ולשיתוף

על משפיע  לגורם  הופך  ובכך  פעולה, 

תנאי העבודה ואיכות הטיפול. 
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זוכרים את המטופל

זוכרת אותך | טובה הנדל
tdhendel@smile.net.il

סיפורי אחיות מרתקים מלמדים על הקשר המיוחד שיש לאחיות ולאחים עם מטופלים וכדאי שנבינם

 30 בת  נמרץ.  מטיפול  אלינו  הגיעה  היא 

לערך עם מוגבלות שכלית קלה, אושפזה 

לנו  לקח  מוגבר.  בחדר  פנימית,  במחלקה 

יום-יומיים לשים לב לשיערה , או נכון יותר, 

לגוש השיער שהיה פעם ארוך. 

נורא והשיער מלוכלך. החלטנו, הריח היה 

מישהו שכשיגיע  צוות,  אנשי  מספר 

טובה.   ומברשת  מרכך  נבקש  מהמשפחה 

ניכר  בבוקר.  הגיע  המטופלת  של  אביה 

שהוא דואג מאוד לבתו, אבל  גם הוא סובל 

ממוגבלות שכלית ולא הבין עד הסוף מה 

רצינו ממנו.

יום נפלא בפנימית | אסנת מור
morosnat100@gmail.com

"תגזרו לה את השיער",  אמר.

שתקנו ולא אמרנו דבר.

למחרת הגענו מהבית עם מסרק, מברשת,

סרקל, שמפו ומרכך. 

ככה, בלי לתכנן דבר ובלי דיבורים מיותרים. 

כל אחת מהמעורבות )אחיות וכוחות עזר( 

הביאה משהו, והתחלנו במלאכת הסירוק 

והחפיפה.

מלאכה לא פשוטה. מקלחות ארוכות עם 

מרכך על השיער וניסיון להתיר את הסבך 

המוזר שהיה על ראשה. לא תמיד איפשרה

רפואית  ליצנית  הבאנו  אפילו  ופעם  לנו, 

שתעסיק אותה בזמן שסרקנו. בסוף הצלחנו.

שהיה  הזמן  ובמגבלות  ימים  מספר  עברו 

לנו לטפל שאר החולים, הצלחנו בעזרתם

לנו  שסייעו  אחרים,  ואחיות  אחים  של 

לטפל בשאר החולים כדי שנול להתפנות 

למשימה הלאומית.

כשהצלחנו בסוף  ועשינו צמה ארוכה, ראינו

את החיוך שלה. חיוך מקסים של אושר.

יום נפלא בפנימית. ■

הכיפורים  יום  במלחמת  קצין  היה  הוא 

הגולן,  ברמת  הבלימה  קרבות  במהלך 

ברח  למחרת  חולים.  לבית  ופונה  נפצע 

ללחימה  לגדודו,  וחזר  החולים  מבית 

הקשה בעמק הבכא.

שניה  פציעה  נפצע  הקרב  של  בעיצומו 

ואנושה בראשו, והובא שוב לבית החולים.

ובשל פצועים,  עמוס  היה  המיון  חדר 

להצילו סיכוי  היה  שלא  ההתרשמות 

הושכב לבדו, בחדר צדדי חשוך, חבוש ועם 

עירוי שהותקן לו. בהמתנה.

בתפקיד  בקהילה  צעירה  אחות  אז  הייתי 

מאוד  בהיקף  עבדה  המרפאה  מנהלי. 

והצטרפתי לסייע בבית החולים.  מצומצם 

הייתי שם בחדר מיון כשהוא הועבר לחדר 

האובדן. עם  להשלים  יכולתי  לא  הבודד. 

לראות  לחדר  נכנסתי  דקות  מספר  כל 

אותו, לבדוק את העירוי, את החבישה, את

מהחדר וכשיצאתי  שנשם,  הנשימות 

בהקדם אותו  שיעבירו  ושוב  שוב  ביקשתי 

היו המסוקים  טיפול.  להמשך  במסוק 

עסוקים בפינוי פצועים משדה הקרב לבית 

ובפינוי פצועים שהיה סיכוי גבוה  החולים, 

להמשך  החולים  מבית  להחלמתם  יותר 

טיפול במרכז רפואי שלישוני.

בחדר  "שלי"  האנוש  והפצוע  עבר  הזמן 

הבודד עדיין נשם ונלחם. המשכתי "לנדנד".

למרות במסוק,  הוא  גם  הועבר  לבסוף, 

סיכוייו הקלושים, חייו ניצלו.

הקשה פציעתו  בשל  שפורסם,  כפי 

שעמה  קשה  נכות  לו  נגרמה  ותוצאותיה 

הוא ממשיך להתמודד גם כיום. 

לא פגשתי אותו מאז, והוא כמובן לא מכיר 

עשרות  כבר  אותי  מלווה  הוא  אבל  אותי, 

שנים וחקוק בליבי. ■
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למחלקה,  כשהגיעה   10 בת  הייתה  היא 

בארובת  הגידול  לניקוי  ניתוח  אחרי  כבר 

כל  על  וזועפת  כעוסה  הייתה  היא  העין. 

העולם. כל מי שבא לטפל בה זכה  לשמות

שנמנעו  כאלו  היו  ולכן  פוגעניים,  גנאי 

שתינו  נפגשנו  אחד  יום  אליה.  מלהתקרב 

כאשר דימות,  לבדיקות  המתנה  באולם 

נזקקתי לבדיקה דחופה. שתינו על אלונקה.

את  "גם  ואמרה:  מבט  אליי  זרקה  היא 

חולה, יא מכוערת?". השבתי לה שאני גם 

בן אדם עם סבל וכאב והסתובבתי. לא היה 

לי כוח להמשיך לדבר.

כשהייתי ביקשה  היא  מפגש  אותו  מאז 

אור  | אינה שונק
Iishonak@gmail.com

במשמרת שרק אני אטפל בה  כשהייתה 

החלפת כמו  פעולות  לעבור  אמורה 

תחבושות, או החלפת מחטי גריפר בפורט.

שלי  הסידור  מהו  מבררת  הייתה  היא 

והייתה מחכה לי בחלון חדרה. לא שמעתי 

ממנה שום ביטוי גנאי, אבל גם לא קראה 

לי בשמי הפרטי.

החולים.  בית  במעונות  זמן  באותו  גרתי 

וכשהייתי  דלמטיים,  כלבים  אהבנו  שתינו 

יוצאת עם כלבתי הדלמטית הייתי מודיעה 

למחלקה והיא הייתה משקיפה בנו מהחלון.

ליוויתי אותה במהלך הטיפולים, הניתוחים 

נמרץ.  בטיפול  כשהייתה  בסיבוכים  וגם 

להחליף  אליה  באתי  המשמרות  באחת 

לי  קוראת  אותה  שמעתי  בפורט.  מחט 

בשמי הפרטי, ובקול עייף אך רגוע מבקשת

ממני לעזוב אותה בשקט. באותו ערב היא 

עזבה את עולמנו.

עם יחד  אמר,  אביה  לשבעה  כשבאתי 

מילות תודה, כי ברגע ששמע שהיא מבקשת

שזה  הבין  הוא  בשקט  אותה  לעזוב  ממני 

והיא  בשבילה  שם  היית  את  "כי  הסוף. 

סמכה עלייך מאוד".

לא  הילדה  במקצוע.  משנה  פחות  הייתי 

שרדה, אבל האור שלה מלווה אותי כמעט 

20 שנה. דרך אגב, קראו לה אור. ■

מחפשת את הילדה | פועה קופיט לבית שרמר
puahk@szmc.org.il

הספר  בבית  הלימודים  שנות  כל  במשך 

לסיעוד רציתי להיות אחות מחלקת ילדים.

לטיפול מעבר  לילדים  הקרבה  בגלל  זאת 

הטיפול  של  השילוב  בעצם  או  בהם, 

החיבוקים, האחר.  לטיפול  ה"רישמי" 
דברים  עם  לשמח  יחד,  לצחוק  הניסיונות 

קטנים ובעיקר לצמצם את הסבל.

הספר  בבית  לימודי  לסיום  סמוך  היה  זה 

לאחיות. נירה )שם בדוי( הגיעה למחלקה 

מתוקה  ילדונת  בצפון.  הקיבוצים  מאחד 

וחייכנית בקושי בת שלוש. ולנירה זוג הורים 

צעירים ודתיים שעלו לארץ מארה"ב.

נירה חלתה במחלת דם קשה – הסטיוציטוזיס.

"זו מחלה דומה ללוקמיה", אמרו לנו לצוות 
עם  בילדים  במחלקה  שטיפלנו  האחיות, 

אינם  הטיפולים  שונים.  בגילאים  לוקמיה 

הסבל  והשטיפות,  בפה  והפצעים  קלים 

קשים  היו  נירה  של  והתשישות  והעייפות 

לצפייה. הוריה, שעשו ביניהם תורנות, שהו 

לידה לסירוגין ולפעמים ביחד.

אותה  אהבתי  מתוקה.  ילדה  הייתה  נירה 

שלה,  וההורים  חזרה.  אותי  אהבה  והיא 

נקשרה ונפשי  בנפשי  נקשרה  נפשם 

בנפשם. הם חיכו לי ושאלו עלי, ובתחילת 

משמרת האחיות היו אומרות לי: "הם מחכים

לך". כעבור זמן שוחררה נירה, אבל די מהר 

חזרה לאשפוז.

נירה  נפטרה  ארבעה חודשים מהאבחנה  

בטיפול נמרץ. מעל המיטה בטיפול נמרץ 

בתוך  שלה  יפה  תמונה  ההורים  הדביקו  

גלגל, בטח איזה מגרש משחקים בקיבוץ, 

"כדי שהצוות יכיר אותה כמו שהיא", אמרו 
ההורים.

אותה  לראות  המשכתי  ואני  נפטרה  נירה 

בבריכה,  הלכתי.  אליו  מקום  בכל  יום-יום, 

ראיתי במרפסת  כשישבתי  באוניברסיטה, 

אותה וראיתי  עיניים  עצמתי  אותה. 

והתגעגעתי. ■
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המכללה לשוחרי דעת בתל–אביב-יפו
ותרבותית חוויה אינטלקטואלית 

www.michlalag.co.il | 03-5248731 לפרטים והרשמה - מכללת השחר

לאור ההצלחה ואהבת הקהל לסדרת הזמר עם “האחים אסנר” 
נמשיך ליהנות ממופעים מוזיקליים חדשים, ייחודיים ומרגשים. 
נחזור וניפגש עם השירים שעליהם גדלנו ושהיו לפס הקול של 

החוויה הישראלית.

22.11.21 | נעמי שמר “אלף שירים ושיר” 
בהשתתפות: אלון אופיר, במאי, שחקן, זמר )תיאטרון חיפה(

הישראליים הסרטים  משירי   - בסרט  כמו   |  06.12.21 
בהשתתפות: חן כהן )דה וויס( ונעה אסנר

14.02.22 | “אוהב להיות בבית” משירי אריק אינשטיין
בהשתתפות: הזמר לירון לב

14.03.22 | “אחד חולמני” / “תפילת יום הולדת” 
בהשתתפות: הזמר לירון לב

16.05.22 | שמרי לי על המנגינה 
בהשתתפות: יוסי מאיר )להקת פיקוד הדרום(

06.06.22 | “בושם צרפתי”
בהשתתפות: יונית טובי )שחקנית וזמרת( וניר שיבר

19.11.21 | חגיגה קובנית
Yanna Espiranza Mirabal Rodri�  בהשתתפות: הדיווה הקובנית

Jake Gonzales והגיטריסט guez

17.12.21 | כל הקול בג’אז
בהשתתפות: חגית גולדברג בעלת הקול המדהים והכריזמה הבימתית. 

 CRAZY LOVE | 21/01/22
בהשתתפות: מוזס סימן טוב

18.02.22 | אופרה וג’אז
בהשתתפות: מירלה גרדינרו – סופרן, זמרת אופרה ישראלית.

25.03.22 | בלוז, נשמה שחורה ורוקנרול
בהשתתפות: הזמרת הייחודית הילארי מוניקה סרג’נט.

20.05.22 | קונצרט סיום – חגיגות ניו-אורלינס 
בהשתתפות: אברהם פלדר ופול מור, מהחשובים 

שבנגני הג’אז בישראל.

סדרת ג’אז חדשה מלאת תשוקה, להט, נשמה וקצב. בכל מפגש יארח 
ליאוניד פטשקה, אמן הג’אז הוירטואוזי כוכבים מהארץ ומהעולם. 

ככה מקבלים את השבת!

לאחים ולאחיות קורסים בהנחה מיוחדת 

 מחיר רגיל 640 ש”ח 
מחיר הנחה לאחים ולאחיות 515 ש”ח

ימי שישי  |  13:00-11:30 | מוזיאון ארץ ישראל

ג’אז חם במוזיאון - פטשקה מארחמועדון זמר עם האחים אסנר

מחיר רגיל 640 ש”ח 
מחיר מיוחד לאחים ולאחיות 515 ש”ח

ימי שני  |  18:00–19:30 | מוזיאון ארץ ישראל

מרכז לימודים תרבותי
במוזיאון ארץ ישראל


