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היה הפעם האחרונה שלי. בזמן תלפני שנה בדיוק יצאתי משערי בית החולים במה שחשבתי ש "

 מראה  שמסרתי לשומר את הפתק שמאשר את יציאתי לחופשי, הסתכלתי לאחור, נצרתי את

אז עוד לא ידעתי שכעבור זמן לא  ל כדי לא להגיע לפה שוב.והכאעשה י ונשבעתי שבליבהמקום 

. מה שהשתנה כפי שהואהמבנה נשאר  שערי אותו בית חולים.באכנס ואצא  , ועוד פעמים רבות,רב

 "הוא אני

 

היה האשפוז הפסיכיאטרי ישנים, לאחר מה שחשבתי ש ארבעאת המילים הללו כתבתי לפני 

 , של סטודנטית לעבודה סוציאליתאז תיבמבט מפוכח, כך לפחות חשב ןהאחרון שלי. כתבתי אות

 העולם היה צבוע בצבעים פשוטים ו אושפזה.שבשעושה את הכשרתה המעשית באותו מקום 

היה שחור והיה לבן. או שהייתי מטופלת, מאושפזת במחלקה פסיכיאטרית, או שהייתי  :מאוד

צעדיה הראשונים כמטפלת. ראייתי את העולם  סטודנטית לעבודה מעשית שעושה את - בצד השני

 ,דהיינו ;על שני הכיסאות במקביל לשבתהייתה דיכוטומית ביותר. לא העליתי בדעתי אפשרות 

 להיות גם מטפל וגם מטופל בו זמנית.

 

במסגרת יצאתי למסע מחקרי מרתק  ,נמצאתי שבהלעומק את הדואליות מתוך רצון להבין יותר 

 במטרה ,אורית קרניאלי מילר ד"ר ילתית באוניברסיטת חיפה, בהנחייתהחוג לבריאות נפש קה

סטודנטים לעבודה סוציאלית המתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית. חוויותיהם של  להבין את

 מטופלים.-בדרכם להיות מטפלים עובריםהם שהתהליך האישי והמקצועי קיוויתי ללמוד על 
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מצד  ;חד, הייתי חלק מאוכלוסיית המחקר שליצד אחוץ. מ/את המחקר ערכתי על הרצף של פנים

הסיפורים של וללמוד מלהצליח לשמוע  כדי האישי שלילצאת מתוך הסיפור  היה עליי, שני

הגדירו עצמם כמתמודדים עם שסטודנטים לעבודה סוציאלית  12ראיינתי  ראיינתי.שהסטודנטים 

 . דומהסכיזואפקטיב וכ כגון דיכאון, הפרעות אכילה, ,הפרעות פסיכיאטריות שונות

 

מעברים בין האישי למקצועי, בין אלה קיימים אצל סטודנטים שממצאי המחקר לימדו אותי 

הם חושבים עליהם, מתלבטים לגביהם ודנים בינם לבין כי ו ,בריאותלחזק ובין החולי להחלש 

 בין החלקים השונים. שעצמם היכן הם ממוקמים במסגרת מערכת היחסים 

 

אנשי  םהיותם מטופלים להיותעבר בין משל הסטודנטים עוברים תהליך כי זיהינו במהלך המחקר 

 ם: תהליך זה כלל ארבעה שלבי מקצוע, עובדים סוציאליים.

 

מפגש עם מחלות פסיכיאטריות לו לעולם הטיפולישל הסטודנטים גישוש והתקרבות  .1

 הגדר.מהצד השני של 

בדים ותהיות לגבי יכולתם להיות מטופלים ועהסטודנטים שואלים שאלות ומעלים  .2

כיסא המטפל או כיסא  - סוציאליים במקביל, ומתלבטים על איזה כיסא הם יושבים

 המטופל. 

 אפשר להיות מטופל שהוא גם מטפל. הסטודנטים מבינים כי .3

 מכירים ביתרונות של היותם מטופלים ומטפלים במקביל.הסטודנטים  .4

 

אך היכולת לעבור  ,ולא כולם עוברים את כל השלבים ף התהליךוסלמגיעים  לא כל הסטודנטים

וניתן  ,השלבים הם דינמיים מקצוע. ישנוגם א יםלהיות גם מטופל םיכולתלאת התהליך חיונית 

 .(Goldberg, Hadas-Lidor, & Karnieli-Miller, 2014)להרחבה:  לנוע ביניהם

 

אני יותר, אני יציבה  ןבהשאת התנועה בין השלבים השונים חוויתי גם אני על בשרי. בתקופות 

מאמינה ביכולתי להיות עובדת סוציאלית על אף היותי מתמודדת עם הפרעה פסיכיאטרית. בזמני 

להתרכז  ועלייפנויה לטפל באחר  כי אינניהם אני יודעת שבויש רגעים  ,האמונה מתערערת ,משבר

בשבילי אך גם  "יחזיק את האמונה"ש ,רגעים אני זקוקה לגורם חיצוניבאותם ול בעצמי. בטיפ

 יהיה עם אצבע על הדופק לגבי היכולת שלי לעסוק במקצוע.
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 .ערנות גבוהה מצד המערכת האקדמית, נדרשת בו הפניות הרגשית מתערערתשבשלב זה, 

 .להיות מוטלת בספק השויע הםומחויבותם ל ,םהפנויים למטופלילא הסטודנטים עלולים להיות 

מערכת תוך הבהסטודנטים והן  בקרבהן  -ות קלדילמות לא ללהוביל לקונפליקטים ו לולשלב זה ע

איגוד העובדים קוד האתיקה של העובדים הסוציאליים בארץ )בחד, צד אית. מהאקדמ

היעדר אפליה, שוויון הזדמנויות וקיום אפשרות לבחירה  שלערכים  חקוקים (1995הסוציאליים, 

על אף זה או אחר מקצוע ללמוד כלומר, זכותו של אדם לבחור  ;עצמית של הפרט בכל תחומי חייו

אחריותו ומחויבותו העיקרית של העובד , מצד שניהתמודדותו עם הפרעה פסיכיאטרית. 

אנשים שאינם לא יעסקו בו לדאוג לכך ש של המקצוע היא ווחובת ,כלפי מטופליו הןהסוציאלי 

 .(Redmond & Bright, 2007; Tam, 2003; Younes, 1998)מתאימים 

 

 עבודה ללמוד סטודנטים הבוחריםשל החוויית הלימודים דילמות, המורכבות והנדמה כי בשל 

 המתמודדים אנשים אל להתייחס רגילה המקצועית המערכת. עשויה להיות לא פשוטה סוציאלית

 העבודה מקצוע. נזקקיםכו כפגיעים נתפסים הם רוב פי על. לקוחות, מטופלים כאל מוגבלות עם

 כשמדובר. עזרה לתת גם יכולים עזרה מקבליםש שאנשים התפיסה טרם הפנים את הסוציאלית

לשנות  נאלצת המערכת, סוציאלית עבודה ללמוד בוחריםש נפשית פגיעה עם המתמודדים באנשים

 ,Stanley, Ridley)למקצוע  עמיתיםכו סטודנטיםכ ,תוכה אל אותם ולקבל מבטה נקודתאת 

Harris, & Manthorpe, 2011; Stanley, Ridley, Manthorpe, Harris, & Hurst, 2007). 

 

 צדדים יחשפוש שבמידה חוששים המתמודדים מהסטודנטים ניכר חלק ,הטיפוליים במקצועות

 מקצוע של היישוםעם ו הלמידה עם להתמודד יכולים כמי שאינם אותם ישפטו, פגיעיםו חלשים

 בלימודיכי  שהראה מחקר לאור ,מוצדקקרובות לעתים  הוא ולהיחשף לחשוף החשש. טיפולי

 של שלילית לתגובה ביותר הגבוה הסיכוי קיים, אחרים למקצועות בהשוואה, סוציאלית עבודה

 .(Stanley et al., 2007)התמודדותו  את סטודנט של לחשיפה בתגובה סגל חבר

 

סטודנטים בעודם עוברים את תמוך באותם הקיים בשירות שי צביע על הצורךהמחקר שערכתי מ

 זהותהתפתחותם המקצועית. של תהליך הלכל אורך  ,סוציאלייםלעובדים התהליך ממטופלים 

 מקצועב העוסקים לכלל משותפים אשר ומיומנויות אמונות, ידע, ערכים בחובה טומנת מקצועית

(Beddoe, 2011),סטודנטים עם הפרעה פסיכיאטרית הלומדים מקצוע לנראה כי  . עם זאת
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, זה מצב על בשיח סרח וזאת בשל ,להם הייחודיות בדילמות ולשתף לחלוק הזדמנות אין טיפולי

 מטופל יכול להיות גם מטפל. בוש

 

המחויבות לסטודנט והמחויבות  - של בית הספר לעבודה סוציאלית מחויבויותהי תהמתח בין ש

נמצא  הםבש ים השוניםתמיכות המותאמת לשלב תכנית הצורך לבנותאת  מדגיש ,םלמטופלי

 אידךומ ,להמשיך להתפתח ולגדול במקצוע שבחר , מחד גיסא,לאפשר לו כדיזאת  .הסטודנט

ודנטים עזור לסטת לוודא בכל עת שמצבו מאפשר לו להמשיך לטפל באחר. מערכת תמיכות -גיסא 

בהם הם מטפלים. ליווי ותמיכה שאנשים וכך גם ה ,ייפגעום באופן שבו הם עצמם לא בהתמודדות

זיהוי נורות האזהרה , מטפלגם הלגיטימיות להיות מטופל שהוא  מתן באמצעות הינתןל יםעשוי

 מציאת התמיכות הנדרשות. ו שני אלהכאשר יש התנגשות בין 

 

לימודיהם. טודנטים במהלך בסתמיכה בתפקיד קריטי בליווי ולבתי הספר לעבודה סוציאלית 

 הן וככאלו ,את הסטודנט באופן רציף ותפוגשש מי ןמערכת הלימודים וההכשרה המקצועית ה

הזדהות יתר או רגישות גבוהה מהרגיל אצל הסטודנט  ותבהם קיימשלזהות מצבים  ותעשוי

 הבמקר ,סטודנטההפנות את ליבים מחובמפגשו עם מטופליו. בתי הספר לעבודה סוציאלית 

ממטופל המעבר תהליך את מיטבי באופן  לעבור ול לסייעבכדי  ,אפשרייםלמקורות סיוע הצורך, 

 .לעובד סוציאלי

 

במסגרת קמה הו ,מענה לעובדים סוציאליים המתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית הציעניסיון לב

תכנית המעניקה ליווי תעסוקתי ייחודי לאנשים המתמודדים עם  -תכנית "צרכנים נותני שירות" 

קבוצת עמיתים לאנשי מקצוע  -הפרעה פסיכיאטרית אשר עובדים בתחומי השיקום והטיפול 

ה לתת מקום לדילמות, נועדהקבוצה . כזומתמודדים עם הפרעה אשר בתחומי השיקום והטיפול 

הטיפול השונים ות איתם מתמודדים אנשי מקצועשות, לייחודיות, לכוחות ולאתגרים למורכבוי

 המתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית.

תמיכה בסוגיות הייחודיות לאנשי להתלבטות ולהקבוצה פועלת מזה כשנה ומהווה מקום לדיון, 

פסיכיאטרית, דדים עם הפרעה מקצוע מתמודדים. אני מזמינה אתכם, עובדים סוציאליים המתמו

 יחדיו לעשות את השינוי.ואולי דרך "היציאה מהארון" נוכל  - להתנסותלבוא ו
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