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דוח הערכה המסכ

את תוכנית קש"ת – קידו  ,שיתו ותקשורת ,להכשרת בני

משפחה של אנשי נפגעי נפש.
התוכנית פעלה בסיוע המוסד לביטוח לאומי ושירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות בשני – 2005
 2007באמצעות מכו מגיד ,של האוניברסיטה העברית בירושלי  .המוסד לביטוח לאומי ,באמצעות
הקר למפעלי מיוחדי  ,היה שות לתוכנית זו כחלק ממיז רחב יותר של הקר ,לסייע בהרחבת
שירותי רווחה לנפגעי נפש ,בני המשפחה והקהילה המקצועית.
במסגרת התוכנית השתתפו בני המשפחה בקורס של  15מפגשי  ,בהנחיית אנשי מקצועי ,המבוסס
על שיטת ההתערבות הקוגניטיביתדינמית ,ובו הוקנו ידע תאורטי ויישומי .מטרת ההתערבות היתה
לסייע לבני המשפחה בהתמודדות ע

בעיות תקשורת ,התנהגות ועמדות של בני משפחת

נפגעי

הנפש .בס הכל הקורס הועבר לשש קבוצות ,בה אחת מה במגזר החרדי .
התוכנית פותחה וקודמה בידי ד"ר נעמיהדס לידור אשר מילאה תפקידי

אקדמיי

ציבוריי

ומגווני בתחו בריאות הנפש .בתוכנית זו היא היתה היוזמת והאחראית על הריכוז האקדמי של
התוכנית .רכזת התוכנית היתה גב' דורית רדלי .בתוכנית השתתפו ג בני משפחה כמנחי .
ממצאי המחקר שליווה את התוכנית מצביעי על כ שההשתתפות בקורס קש"ת שינתה באופ ניכר
את תפיסת המשתתפי את אירועי החיי שעימ ה מתמודדי ושיפרה את יכולת ההתמודדות
שלה ע אירועי אלה.
ברצוננו להביע את מלוא הערכתנו לאנשי המקצוע ולמפעילי במכו מגיד ולמשתתפי שהשתתפו
בתוכנית חשובה זו:
תודה מיוחדת לוועדת ההיגוי שליוותה את התוכנית ולגב' כרמלה קורשאבלגו ,שייצגה במקצועיות
רבה את הקר בוועדה זו; תודה למר יחיאל שרשבסקי ,ממונה שיקו במשרד הבריאות ,שתמ
בתוכנית מתו ראייה הוליסטית וכוללת; תודה למשרד הבריאות ,שיוסי לממ ולפתח את התוכנית
בתו

התקופה הנסיונית; ותודה לעבודתו המקצועית והרגישה של ד"ר רו שור מהאוניברסיטה

העברית ,שהיה אחראי להערכה מחקרית והיה שות מלא במהל העבודה.

נדגיש ונציי ,שדוח זה הוא השני בסדרה של דוחות המוקדשי להערכת תוכניות התערבות ושיקו
לנפגעי נפש ,שלה מסייעת הקר למפעלי מיוחדי  .יתר הדוחות יעסקו ג ה במודלי נסיוניי
של שיקו  ,התמודדות ע סטיגמה ועוד ,ויפורסמו בשני הקרובות.
אנו תקווה שמאמ מקצועי ואקדמי מרוכז זה ,המלווה פיתוח ועשייה עשירי בשטח ,יתרו לפיתוח
ולקידו התהלי אשר החל לפני כעשור ע החלת החוק לשיקו נכי נפש בקהילה.

שרית ביימוראי
מנהלת הקר למפעלי מיוחדי

חברי ועדת היגוי
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גב דורית רדלי

רכזת הקורסי בתוכנית

מר יחיאל שרשבסקי

ממונה שיקו  ,שירותי בריאות הנפש ,משרד הבריאות

דר' מקס לכמ

מנהל תחו

הדרכה ,הכשרה והטמעת מודלי  ,שירותי בריאות

נפש ,משרד הבריאות )לשעבר(
פרופ' סטנלי שניידר

ראש בית הספר לפסיכותרפיה אינטגרטיבית במכו מגיד

גב' גילי ברוש
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דר' רו שור

מבצע מחקר ההערכה
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עמותת אנוש

גב' כרמלה קורש אבלגו

ס/מנהלת הקר למפעלי מיוחדי  ,המוסד לביטוח לאומי

תמצית
תכנית קש"ת ,קידו שיתו ותקשורת ,היא תכנית הכוללת קורסי בעבור בני משפחה של אנשי
המתמודדי ע פגיעות נפשיות .התכנית פועלת במקומות שוני בישראל ,במסגרת מכו מגיד של
האוניברסיטה העברית בירושלי  .התכנית מושתתת על עקרונות תפיסת ההשתנות הקוגניטיבית
מבנית שפותחה על ידי פרופ' ראוב פוירשטיי ,ועל שיטת ההתערבות הקוגניטיביתדינמית שפותחה
על ידי ד"ר נעמי הדסלידור ועמיתיה .שיטת התערבות זו מבוססת על התיאוריה של פוירשטייי
ונעשו בה התאמות לעבודה ע אנשי המתמודדי ע פגיעות נפשיות ובני משפחותיה  .ייחודה של
התכנית הוא בהעברת ידע תיאורטי ויישומי כקורס בעל אוריינטציה אקדמית לבני משפחה של
אנשי המתמודדי ע פגיעות נפשיות .דוח זה מבוסס על מחקר הערכה של התכנית שנער במש
שנתיי  ,במימו המחלקה למפעלי מיוחדי של המוסד לביטוח לאומי.
קהל היעד העיקרי של תכנית קש"ת הוא ההורי

של מתמודדי

ע

פגיעות נפשיות .מטרתה

העיקרית של התכנית היא ללמד את חברי המשפחה דרכי להשתנות של עצמ למע התמודדות
טובה יותר ע מצבי החיי המורכבי עמ ה מתמודדי  ,כמו הקשר ע ב המשפחה ע פגיעה
נפשית ,הקשרי בינ לבי יתר חברי המשפחה הקרובה ,או הקשר ע מערכות הטיפול והשיקו .
הקורסי

בתכנית קש"ת כוללי

 15מפגשי  ,מתוכ

 12מפגשי

מתקיימי

אחת לשבועיי ,

ושלושה מפגשי מעקב מתקיימי אחת לחודש ,לאחר סיו התכנית .הקורסי מונחי על ידי אנשי
מקצוע מתחו מקצועות הבריאות ו/או בריאות הנפש ועל ידי חברי משפחה של אנשי המתמודדי
ע פגיעות נפשיות ,שהיו קוד לכ תלמידי בקורס קש"ת והוכשרו להנחיה במיוחד .דוח זה כולל
הערכה של חמישה קורסי  .שני קורסי נערכו בתל אביב ושלושה קורסי נערכו בירושלי  ,בבני
ברק ובחיפה .הקורס שנער בבני ברק הוא קורס שנער לראשונה בחברה החרדית .שמוני ושמונה
משתתפי השתתפו בהערכה זו .תכנית המחקר מבוססת על מער מחקר של ריבוי נבדקי יחיד תו
כדי יישו

של שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות .במחקר זה הוערכה תרומת הקורס בעבור

משתתפיו ושינויי שה חוו במהל הקורס ואחריו ,עקב למידת הגישה הקוגניטיבית דינמית .כמו
כ ,הוערכו עקרונות הפעולה של המנחי בקורס קש"ת והסוגיות הייחודיות של יישו הקורס במגזר
החרדי.
הממצאי מצביעי על כ שההשתתפות בקורס קש"ת משנה את תפיסת המשתתפי את אירועי
החיי עמ ה מתמודדי ואת תפיסת את הכלי שיש לה להתמודד ע האירועי  .שינויי
נמצאו בתפיסת המשתתפי את הדינמיקה בי האנשי שהיו מעורבי באירועי החיי וביכולת
ההפרדה של המשתתפי בי רגש ,לקוגניציה ולהתנהגות באירועי  .שינויי  ,א כי במידה קטנה
יותר ,נמצאו ג

ביכולת היישו

של המושגי

התיאורטיי

הנלמדי

בקורס .נמצאה שונות בי

המשתתפי בתהלי הפנמת המושגי התיאורטיי  .חלק מהמשתתפי הפנימו את מושגי התיוו

בשלבי

מוקדמי

המשתתפי
השינויי

של הקורס ,ואחרי

רק בשלבי

את תכנית קש"ת שהתקיימו בסיו
בתפיסת המשתתפי

מתקדמי

יותר של הקורס .הערכות

הקורס ,מצביעות על הערכות גבוהות יותר של

את אירועי החיי

עמ

ה

מתמודדי  ,בהשוואה להערכות של

שינויי ממשיי שחלו באות אירועי בעקבות הקורס .מבי השינויי הממשיי שחלו ,ממוצעי
התשובות הגבוהי

ביותר נמצאו לגבי שיפור שחל ביחסי

ע

בני המשפחה שאינ

משתתפי

בתכנית קש"ת ובתקשורת ע ב המשפחה המתמודד ע הפגיעה הנפשית.
המשתתפי

תיארו בראיונות פתוחי

שנערכו עמ

שינויי

משמעותיי

שה

ההשתתפות בקורס .מרכיב מרכזי שעלה בראיונות מעקב שהתקיימו לאחר סיו

חוו בעקבות
הקורסי

הוא

התקווה ,הנובעת משינויי התפיסה של מצבי החיי עמ ה מתמודדי וכתוצאה מהכלי שה
רכשו בקורס .משתתפי תיארו שינוי ממצבי ייאוש לתקווה שנית להתמודד ע המצבי המורכבי
והקשי שה חווי .
תכנית קש"ת ,שהתקיימה זאת הפע

הראשונה ג

בבני ברק ,מצביעה על החשיבות הרבה של

התכנית בעבור משתתפות מהחברה החרדית ,ועל הצור לקיי קורסי נוספי של תכנית קש"ת
בחברה זו .ככלל ,הממצאי

מצביעי

על הצור במסגרת המש שתאפשר למשתתפי הקורסי

להמשי וללמוד את הגישה הקוגיניטיביתדינמית ולפתח את יכולת היישו של הגישה באירועי
החיי עמ ה מתמודדי .
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מבוא
תכנית קש"ת ,קידו שיתו ותקשורת ,היא תכנית הכוללת קורסי בשביל בני משפחה של אנשי
המתמודדי ע פגיעות נפשיות .התכנית פועלת במקומות שוני בישראל במסגרת מכו מגיד של
האוניברסיטה העברית בירושלי  .דוח זה מבוסס על מחקר הערכה של התכנית שנער במש
שנתיי במימו המחלקה למפעלי מיוחדי של המוסד לביטוח לאומי.
קבוצת המתמודדי

פגיעות נפשיות היא הגדולה ביותר מתו כלל מקבלי קצבאות הנכות

ע

מהמוסד לביטוח לאומי .בנתוני מינהל המחקר והתכנו של המוסד לביטוח לאומי בשנת  2006דווח
על אוכלוסייה של  57,600אנשי  ,גילאי  18עד  ,65שהוכרו בעלי נכות של  40%ויותר ,הרשומי
בביטוח הלאומי כמקבלי קצבת נכות בגלל בעיות נפשיות )וסרשטיי ופריאור .(2007 ,ע
ההערכה היא שהמספר האמיתי של אנשי

המתמודדי

ע

זאת,

פגיעות נפשיות גבוה בהרבה ,א

הסטיגמה וההדחקה מונעות מרבי מה לקבל עזרה )שדמי.(2000 ,
קהל היעד העיקרי של תכנית קש"ת הוא ההורי

של מתמודדי

ע

פגיעות נפשיות .מטרתה

העיקרית של התכנית היא ללמד את חברי המשפחה דרכי להשתנות עצמית למע התמודדות טובה
יותר ע

מצבי החיי

הנפשית או הקשר ע

המורכבי

עמ

ה

מתמודדי  ,כמו הקשר ע

ב המשפחה ע

הפגיעה

מערכות הטיפול והשיקו  .הקורס מושתת על עקרונות תפיסת ההשתנות

הקוגניטיביתמבנית שפותחה על ידי פרופ' ראוב פוירשטיי ועל שיטת ההתערבות הקוגניטיבית
דינמית שפותחה על ידי ד"ר נעמי הדסלידור ועמיתיה .שיטת ההתערבות הקוגניטיביתדינמית היא
גישה המבוססת על גישתו של פוירשטיי ונעשו בה התאמות לעבודה ע אנשי המתמודדי ע
פגיעות נפשיות ובני משפחותיה  .ייחודה של התכנית הוא מעצ העברת תוכני שיטת ההתערבות
הקוגניטיביתדינמית כקורס אקדמי בעבור משפחות של אנשי המתמודדי ע פגיעות נפשיות.
התכנית מבוססת על ההנחה שהידע המקצועי אינו נחלת של אנשי מקצוע בלבד ונית להפכו נגיש
ג לחברי המשפחה של המתמודדי  .לימוד הגישה אמור לסייע להורי להבי את עצמ ואת דרכי
התנהגות ולפתח יכולת לשנות אותה בהתא לרצונותיה ומטרותיה  .הנחות נוספות העומדות
בבסיס התכנית ה ,תפיסת התפקיד המרכזי שבני משפחה יכולי למלא במהל השיקו וההחלמה
של מתמודדי  ,והכרה בכ שבנוס לתפיסה של בני משפחה כשותפי לשיקו  ,ג לה יש קשיי
התמודדות וצרכי לסיוע.
הקורסי בתכנית קש"ת כוללי  15מפגשי  ,מתוכ  12מפגשי המתקיימי אחת לשבוע ,ושלושה
מפגשי מעקב המתקיימי אחת לחודש ,לאחר סיו התכנית .הקורסי מונחי על ידי אנשי מקצוע
מתחו מקצועות הבריאות ו/או בריאות הנפש ,ועל ידי בני משפחה של אנשי המתמודדי ע
פגיעות נפשיות .דוח זה כולל הערכה של חמישה קורסי  .שני קורסי נערכו בתל אביב ,ושלושה
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קורסי שנערכו בירושלי  ,בבני ברק ובחיפה .הקורס שנער בבני ברק הוא קורס שנער לראשונה
בחברה החרדית .תכנית המחקר מבוססת על מער מחקר של ריבוי נבדקי יחיד תו כדי יישו של
שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות.
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סקירת ספרות
בשני האחרונות הולכת וגוברת המודעות לחשיבות העבודה ע משפחות של אנשי המתמודדי
ע פגיעות נפשיות .מודעות זו מבוססת על ההכרה בקשיי הכרוכי בחיי ע ב משפחה ע פגיעה
נפשית ,ובנטל המוטל על חברי המשפחה בטיפול בו ,לצד ההכרה בתפקיד

המרכזי של חברי

המשפחה במניעת החמרה במצב ב המשפחה ובסיוע בתהלי השיקו ) Posner, Wilson, Kral, Lander

 .(& Mcllwraith, 1992לאור המורכבות הרבה של הבעיות עמ מתמודדי בני משפחה ,ה חשי
לעתי שאי לה כלי מתאימי להתמודדות ע קשיי הטיפול בב משפחת

) & Thomas, Guy

 ,(Oglive, 1999ע הקשיי הכרוכי בקשר ע מערכות מקצועיות ובייצוג צורכי ב משפחת בפני
מערכות אלו .לכ ,חברי משפחה זקוקי
הקשיי

למידע ולמיומנויות שיסיעו לה
הקשיי

בקשר ובטיפול בב המשפחה ,וה ע

שה

עצמ

בהתמודדות

חווי

ה ע

בקשר עמו )למשל,

התאמת צפיות למציאות(.
לפלי ) (Lefly, 1993מציינת שתחושות חוסר אוני של חברי משפחה יכולות להוות מקור למתחי .
לאור ההכרה בחשיבות העובדה שידע יכול להפחית מתחי ולהגביר את יעילות ההתמודדות של
המשפחות ,פותחו תכניות פסיכוחינוכיות בעבור המשפחות ) Anderson, Griffin, Rossi, Pagonis,

 .(Holder & Treiber, 1986מרכיב מרכזי בתכניות אלה הינו הקניית ידע על נושאי הקשורי לפגיעה
הנפשית )למשל ,על מהות הפגיעה הנפשית ,אבחנה ,סימפטומי ( .כמוכ קיימות תכניות הכוללות,
בנוס למת ידע על הפגיעה הנפשית ,ג מרכיבי ידע מעשיי יותר ,כמו הקניית מיומנויות התנהגות.
המסגרת הקונספטואלית של תכניות אלה כוללת מושגי של מתחי  ,התמודדות והסתגלות .ההנחה
היא שע עזרה וידע מתאימי  ,משפחות אלו יכולות לפתח אסטרטגיות התמודדות ע הקשיי של
נפגע הנפש וע החיי עמו ).(Mannion, Draine, Solomon, & Meisel, 1997
סקירת תכניות פסיכוחינוכיות מצביעה על שונות בי התכניות במרכיבי  ,כמו מש המפגשי
והרכב המשתתפי  .קיימות ,למשל ,תכניות המתמקדות במפגשי
אחת ,ואחרות המתמקדות במפגשי
התכניות כוללי  :מדדי

קבוצתיי

ע

סובייקטיביי  ,קוגניטיביי

אינדיבידואליי

מספר משפחות .משתני
והתנהגותיי ; ממדי

ע

משפחה

שנכללו בהערכת
הממוקדי

באד

המתמודד ע הפגיעה הנפשית; ומדדי ארגוניי  .ממדי סובייקטיביי כוללי הערכת ההרגשה
של משתתפי התכנית לגבי התכנית .מדדי קוגניטיביי מתייחסי לידע הנרכש במהל התכנית
ולשינוי בעמדות של משתתפי התכנית כלפי פגיעות נפשיות ובאמונותיה  .מדדי

התנהגותיי

פגיעה נפשית .מדדי

המתמקדי

מתייחסי

לשינויי

במתמודד ע

התנהגותיי

כלפי האד

הפגיעה הנפשית מתייחסי

סוציאלי של המתמודד .מדדי

ארגוניי

המתמודד ע

למשתני
מתייחסי
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כמו שינוי בסימפטומי

ובתפקוד הפסיכו

לשינוי באינטרקציה בי חברי המשפחה

בעקבות ההשתתפות בתכנית ) .(Kazarian & Vaanderheyden, 1992הממצאי

מצביעי

על כ

שמשפחות שהשתתפו בתכניות נטו לציי את תרומת .ע זאת ,ממצאי על הערכות של יעילות
התכניות אינ אחידי וה משתני בהתא למרכיבי כמו מצבו של ב המשפחה המתמודד ע
פגיעה נפשית ,מש זמ ההתמודדות ע

הפגיעה הנפשית וניסיונות טיפול קודמי

) & Kazarian

.(Vaanderheyden, 1992; Mannion, Draine, Solomon, & Meisel, 1997
להבדיל מהתכניות החינוכיות והפסיכוחינוכיות המשמשות אלטרנטיבה טיפולית בעבור חברי
כחלק מתכנית טיפולית רחבה יותר הכוללת

המשפחה ,והנערכות במסגרות טיפוליות )לעתי

מודלי טיפוליי נוספי  ,כמו טיפול אינידיבידואלי( ,תכנית קש"ת מציעה תכנית הנערכת במסגרת
אקדמית .בתכנית זו מועבר ידע מסוג שונה מזה המועבר בתכניות הפסיכוחינוכיות .הידע הוא ידע
מקצועי על גישת התערבות .ידע מעי זה מועבר בדר כלל לאנשי מקצוע ,מתו הכרה שהחיוניות
והצור בידע זה אינ נחלת הבלעדית של אנשי מקצוע ,והוא יכול להיות בעל ער בעבור אות
אנשי שיש לה צור יו יומי בידע זה .גישה זו ,של מת אפשרות למשפחות ללמוד ידע מקצועי
המועבר בדר כלל לאנשי מקצוע ,תואמת את גישת הכוחות .בשני האחרונות הולכת וגדלה ההכרה
בחשיבות של מת לגיטמציה לכוחות ומשאבי

של משפחות ולא רק לחסכי

ולפתולוגיה של

משפחות .גישת הכוחות מבוססת על התמקדות במה נית לעשות כדי לחזק את הכוחות והמשאבי
הקיימי של משפחות על מנת לקד את דרכי התמודדות ע אתגרי החיי

) & Sousa, Ribeiro

.(Rodrigues, 2006
מרכיב נוס המאפיי את תכנית קש"ת הינו השיתו של הורה כמנחה של הקורס לצד אנשי המקצוע.
פאולסו ) (Paulson, 1991מתאר תכנית להכשרת עובדי בתחו בריאות הנפש ,במסגרת ביתספר
לעבודה סוציאלית בסינסינטי בארצותהברית ,בה חברי משפחה של אנשי

ע

פגיעות נפשיות

השתלבו בתכנית האקדמית .הפילוסופיה שעמדה מאחורי תכנית זו היא שהידע האקדמי יכול לתרו
להעצמת

של המשתתפי  .הוא מציי שהורי

יכולי

להיות יעילי

במיוחד בהבנת המתחי

והקשיי של משפחות ,ובעידוד חברי משפחה לחלוק את רגשותיה  .ע זאת ,קושי שיכול לעמוד
בפני הורי מנחי הינו שמירת האיזו בי התפקיד המקצועי לשימור הראייה שלה כצרכני .
כאמור ,שיטת ההתערבות הקוגניטיביתדינמית מבוססת על תאוריית ההשתנות הקוגניטיבית
מבנית .עמוד התוו של תיאוריה זו הוא תורת הלמידה המתווכת .שלושת המאפייני ההכרחיי
לקיומה של אינטראקציה בעלת איכות מתווכת הינ  :כוונה והדדיות ,תיוו לטרנסצנדנטיות ותיוו
למשמעות )פוירשטיי .(1998 ,פוירשטיי טוע לגבי המרכיב הראשו ,המושג "כוונה והדדיות",
שבאינטרקציה של למידה מתווכת ,התוכ הספציפי של האינטרקציה ,חשוב ככל שיהיה ,מעוצב על
ידי הכוונה לתיוו .המתוו בעל הכוונות משנה את הגירויי  ,גור

לה

להיות קליטי

יותר,

ומובני למקבל התיוו .א שינוי הגירוי אינו מספיק ,המתוו יוצר ג שינוי אצל מקבל התיוו על
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מנת ליצור הדדיות בלמידה .המרכיב השני" ,תיוו לטרנסצנדנטיות" מתייחס להעברת הנלמד
לתחומי חיי
שהתכני

אחרי  ,ואילו המרכיב השלישי" ,תיוו למשמעות" ,מתייחס להבהרת הסיבות

המועברי

באינטרקציה מסוימת חשובי  .תיוו למשמעות הופ את המסרי

של

המתוו למובני ומנומקי  ,ג לגבי יעדי שמעבר לסיטואציה המיידית .מרכיב חשוב נוס בתורת
הלמידה המתווכת הוא התיוו לתחושת מסוגלות .הכוונה ליצירת תחושת יכולת אצל האד
באמצעות אינטרקציות מתווכות אשר מכוונות להקנות לו תחושת מסוגלות .זאת ,מתו הנחה,
שתחושת מסוגלות מאפשרת לאד להתמודד ע מצבי בלתי ידועי ולהכיר את החדש והבלתי
ידוע ). (Hadas-Lidor & Weiss, 2005
מרכיב מרכזי בהעברת התכני

של קורס קש"ת הינו הקניית ידע על הלמידה המתווכת )(MLE

והתנסות ביישו מרכיבי התיוו .שיטת ההתערבות הקוגניטיביתדינמית כוללת הרחבה והתאמה
של עקרונות התיאוריה הקוגניטיבית מבנית לעבודה ע אוכלוסית המתמודדי ע פגיעות נפשיות
ובני משפחותיה

) .(Hadas-Lidor & Weiss, 2005הגישה שמה דגש על חיבור בי רגש ,קוגניציה

והתנהגות .דר ניתוח אירועי חיי של המשתתפי ה לומדי את עקרונות התיוו ואפשרויות
יישומ בהקשרי החיי של משתתפי התכנית .דוח זה מתמקד בהערכת ייחודה של התכנית בהעברת
ידע תיאורטי ויישומי ,כקורס בעל אוריינטציה אקדמית ,לחברי משפחה של אנשי המתמודדי ע
פגיעות נפשיות.
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מטרות המחקר
 .1להערי את תרומת הקורס בעבור המשתתפי ואת השינויי שה חוו כתוצאה מההשתתפות
בו;
 .2להערי את התנסות של המשתתפי בלימוד הגישה הקוגניטיביתדינמית;
 .3למפות את דרכי הפעולה של המנחי בתכנית קש"ת;
 .4להערי את הסוגיות הייחודיות המאפיינות את יישו התכנית במגזר החרדי .
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שיטת המחקר
במחקר הערכה זה יוש מער מחקר של ריבוי נבדקי יחיד על מנת להערי את חמשת הקורסי של
תכנית קש"ת .ממצאי לגבי כל אחד ממשתתפי הקורסי נאספו בתחילת הקורס ,במהלכו ובסיומו.
כמוכ ,נערכו ראיונות מעקב ע מדג של משתתפי במהל ולאחר סיו ההשתתפות בתכנית
וראיונות ע מנחי הקורסי  .כלי המחקר הבאי פותחו ויושמו במהל ההערכה:
 .1שאלו פרטי רקע – שאלו זה הועבר בתחילת ההשתתפות בתכנית ,ונועד לאסו פרטי
דמוגרפיי ופרטי רקע על משתתפי הקורס ועל ב המשפחה המתמודד ע פגיעה נפשית )נספח .(1
 .2הערכת מיפוי קשיי וצרכי – שאלו זה הועבר בתחילת ההשתתפות בתכנית .מדובר בשאלו
חצי מובנה להערכה ולמיפוי של הקשיי

והצרכי

של משתתפי הקורס בהתמודדות ע

ב

המשפחה ע הפגיעה הנפשית וע הקשר ע שירותי טיפוליי  .כמוכ ,התבקשו המשתתפי
במסגרת שאלו זה ,להציג אירוע עמו ה מתמודדי  ,לנתח אותו ואת דרכי התמודדות עמו.
הצגת אירוע בשלב זה וניתוחו ,נועדה לשמש "קו בסיס" להערכת האופ בו המשתתפי מנתחי
אירועי חיי  ,לפני שה נחשפי לתוכני הקורס )נספח .(2
 .3הערכת ניתוח אירועי – ניתוח אירועי הינו אחד מאמצעי ההוראה המרכזיי בקורס לתרגול
מושגי הגישה הקוגניטיביתדינמית .המשתתפי

מתבקשי  ,לכל אור הקורס ,לנתח אירועי

חיי עמ ה מתמודדי  .לצור ההערכה נעשה שימוש במרכיב זה ,המהווה חלק אינטגרלי
ממהל הקורס .המשתתפי

התבקשו להציג בכתב אירוע מחייה  ,לתאר את האירוע ודרכי

ההתמודדות עמו ,להערי את דרכי התמודדות ע האירוע ,וכמוכ להערי את התרומה של
השתתפות בקורס לניתוח האירוע ואת הקשיי שה חווי ביישו תוכני הקורס )נספח .(3
לצור מחקר ההערכה המשתתפי ניתחו ארבעה אירועי במהל הקורס :אירוע א' שנותח על
ידי המשתתפי בתחילת השתתפות בקורס במסגרת שאלו הערכת הצרכי  .אירוע ב' שנותח
על ידי המשתתפי

בתו

המפגש הרביעי ואירוע ג' שנותח על ידי המשתתפי

בתו

המפגש

השמיני .כמוכ ,במפגש ה 14נית למשתתפי פע נוספת אותו אירוע שה תיארו אותו במפגש
הראשו ,וה התבקשו להתייחס לתפיסת את האירוע ולדרכי התמודדות עמו .הניתוח החוזר
של אירוע א' הוגדר כאירוע ד'.
ניתוחי האירוע שהוצגו על ידי המשתתפי הוערכו על ידי צוות המחקר .מטרת ההערכה הייתה
לבחו את האופ בו המשתתפי

מיישמי

את מושגי הגישה הקוגניטיביתדינמית .ההערכה
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התמקדה באופ תיאור האירוע על ידי המשתתפי וניתוחו .לצור ההערכה של צוות המחקר את
האופ בו המשתתפי ניתחו את האירועי נבנה מער לניתוח האירועי  .המער מבוסס על
המסגרת המושגית של הגישה הקוגניטיביתדינמית .המער כלל שאלות לגבי אופ תיאור האירוע
והדינמיקה בי המשתתפי  ,לגבי יכולת ההפרדה בי רגש ,לקוגניציה ולהתנהגות באירוע ,לגבי
אופ היישו של מושגי הגישה הקוגניטיביתדינמית בניתוח האירוע ,ולגבי דרכי ההתמודדות ע
האירוע )השאלות שנכללו לצור הערכת צוות המחקר את ניתוחי האירוע מופיעות בלוחות  1ו2
בפרק הממצאי (.
בסהכל נותחו על ידי צוות המחקר  218אירועי  .נערכה בדיקת מהימנות של  15הערכות של
ניתוחי אירוע שנעשו על ידי צוות המחקר ע שני אנשי צוות של תוכנת קש"ת .הבדיקה הצביעה
על מהימנות ביאישית גבוהה של ההערכות.
 .4הערכות המשתתפי

בסיו

הקורסי

– לקראת סיו

הקורס התבקשו המשתתפי

למלא

שאלוני הערכה חצי מובני  .השאלות המובנות מתייחסות לתרומת הקורס לשינויי בתפיסת
האירועי

עמ

המשתתפי

שחלו אצל המשתתפי

מתמודדי  ,לשינויי

במצבי החיי

עמ

ה

בידע התיאורטי שלה  ,וכמוכ לשינויי
מתמודדי  .כמוכ ,המשתתפי

התבקשו

להתייחס בשאלה פתוחה להתנסות בקורס )נספח .(4
 .5ראיונות פתוחי ע המשתתפי – נערכו ראיונות בתחילת הקורס ובסיומו ע מדג של 13
משתתפי מחמשת הקורסי  .הראיונות נערכו ע כל אחד מהמשתתפי בתחילת השתתפות
בתכנית ולקראת סיו

התכנית .הראיונות נועדו לבחו את התייחסות

הסובייקטיבית של

משתתפי הקורס לגבי התנסות בקורס ,שינויי שה חוו בעקבות ההשתתפות בקורס ,וקשיי
שה חוו ביישו תוכני הקורס.
 .6ראיונות מעקב – נערכו ראיונות מעקב ע מדג של  14ממשתתפי הקורסי  .מטרת הראיונות
הייתה לבחו את תרומת הגישה הקוגניטיביתדינמית למשתתפי ואת התייחסות להתנסות
בקורס לאחר שחל פרק זמ מאז סיו הקורס .על מנת להגדיל את מדג המשתתפי שרואיינו
בראיונות פתוחי  ,נכללו בחלק זה של המחקר ראיונות ע משתתפי שלא נערכו עמ ראיונות
במהל הקורס .היות שהראיונות נערכו בסיו
מקורסי

שהתקיימו בשלבי

שוני

תקופת ההערכה ,ע

מדג

של משתתפי

של תקופת ההערכה ,הייתה שונות בי המשתתפי

בראיונות המעקב במש הזמ שחל מאז השתתפות בקורס .טווח הזמ שחל מאז ההשתתפות
בקורס נע בי  125חודשי לאחר סיו ההשתתפות בקורסי )ההחלטה על הוספת חלק זה של
ההערכה לשיטת המחקר נעשתה רק בשלב מתקד של תקופת ההערכה(.
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 .7ראיונות פתוחי ע המנחי – נערכו ראיונות ע מנחי חמשת הקורסי  .בכל אחד מהקורסי
שיתפו פעולה שני אנשי מקצוע והורי מנחי )לפחות הורה אחד ובמקרי מסוימי שני הורי
מנחי ( .הראיונות התמקדו בעקרונות הפעולה המייחדי

את ההנחיה בקורס קש"ת .כמוכ

הוערכו בראיונות ע המנחי בבני ברק ובירושלי הסוגיות הייחודיות הכרוכות בהנחיה במגזר
החרדי.
 .8תיעוד רצי של המפגשי – תיעוד זה נעשה על ידי המנחי  ,בתו כל אחד מהמפגשי  ,באמצעות
מענה בכתב על מספר שאלות פתוחות בתו כל אחד מהמפגשי  .שאלות אלה התייחסו לסוגיות
הייחודיות שעלו בכל אחד מהמפגשי ולעקרונות המאפייני את דרכי הנחיית את המפגשי .
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ממצאי

רקע של המשתתפי
דוח זה כולל ממצאי

בחמישה קורסי

לגבי  88משתתפי

של תכנית קש"ת .טווח גילאי

המשתתפי נעבי  24ל ,81וממוצע גילאי המשתתפי הוא ) 55.94סטיית תק .(9.82,מספר שנות
ההשכלה הממוצע הוא  .14.44חמישי ותשעה משתתפי ) (66%ה ילידי ישראל .כשנישלישי
מהמשתתפי ) (61.8% ,55הגדירו את עצמ חילוניי  (25%) 22 ,הגדירו את עצמ מסורתיי או
דתיי  ,ו (11.2%) 10הגדירו את עצמ

חרדי  .חלוקת המשתתפי

על פי הקשר שלה

ע

ב

המשפחה המתמודד ע הפגיעה הנפשית מצביעה על כ שרוב המשתתפי ) (83% ,74ה הורי של
מתמודדי ) 63אמהות ו 11אבות( .שאר המשתתפי ה קרובי משפחה של מתמודדי .
הממצאי כוללי ג ממצאי על ב המשפחה המתמודד .הגיל הממוצע של המתמודדי 29.66
)סטיית תק  .(10.64רוב המתמודדי ) (78.7% ,70ה רווקי  12 ,נשואי ו 3גרושי  .כמחצית
המתמודדי גרי ע הוריה  .ל 12מתמודדי ) (13.5%יש ילדי משלה  .רוב המתמודדי ),57
 (64%אינ עובדי  .המשתתפי דיווחו לגבי  (66.3%) 59מתמודדי שה אושפזו בעבר .לגבי 5
מתמודדי

) (5.7%דווח שה

מתמודדי

תחלואה כפולה .ממוצע השני

ע

מאז האבחו של

הפגיעה הנפשית הוא ) 7.72סטיית התק .(6.79
רק שבעה ) (8%מתו המשתתפי

דיווחו שה

השתתפו בעבר בקורס או בהכשרה כלשהי על

התמודדות ע ב משפחה ע פגיעה נפשית ,ו 34משתתפי ) (38.2%דיווחו שה השתתפו בקבוצת
תמיכה בעבור הורי ע פגיעה נפשית.
הערכת תיאור האירועי וניתוח
הערכה של ניתוחי האירוע שנעשו על ידי משתתפי הקורס כללה ,כאמור ,ארבעה אירועי  .אירוע א'
שתואר על ידי המשתתפי

בתחילת הקורס ,אירוע ב' בתו

הפגישה השמינית .כמוכ ,נית למשתתפי

במפגש ה 14פע

הפגישה הרביעית ואירוע ג' בתו
נוספת האירוע אותו ה

תיארו

במפגש הראשו )אירוע ד'( ,וה התבקשו להתייחס לתפיסת את האירוע ודרכי התמודדות עמו.
על מנת להערי א

חל שינוי כלשהו באופ ניתוח האירועי

על ידי משתתפי הקורס כתוצאה

מההשתתפות בו נעשה שימוש בכלי הערכה שכלל שני חלקי  :האחד הוא הערכה של צוות המחקר
את אופ תיאור האירועי

וניתוח

על ידי המשתתפי  ,ואת דרכי ההתמודדות

ע

האירועי

)שאלות ההערכה של צוות המחקר מופיעות בלוח  1ולוח  (2והשני הוא הערכה סובייקטיבית של
משתתפי המחקר את התרומה של הידע שה רכשו בתכנית קש"ת לניתוח האירועי והערכת את
דרכי התמודדות ע האירועי )לוח  .(3בטר יוצגו ממצאי ההערכה של ניתוחי האירוע יוצג ניתוח
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אירוע שנעשה על ידי משתתפת בתכנית לאחר השתתפותה במפגש השמיני של הקורס כדוגמה לניתוח
שהמשתתפי התבקשו לבצע על פי שאלו ניתוח האירוע )נספח  (3שנית לה :
המשתתפי :אני ובני
מקו המפגש :בבית
הזמ :יו שישי האחרו
בני הגיע הביתה ומסר לי מכתב מההוסטל שבו מוזמ קרוב משפחה ללוות ליו אחד את בנו ,לבשל
יחד איתו לכל ארבעת הדיירי

של אותה דירה .המטרה היא שההורי

יבלו זמ ביחד ,ייחשפו

ליכולות הב ויחושו את הווי הדירה בה ב המשפחה מתגורר.
בקושי סיימתי לקרוא את המכתב
בני :אני לא רוצה שתבואי
אני :מדוע
בני :אני לא רוצה שתתערבי לי בחיי
אני :יש ל זכות לסרב ,אני אכבד אותה ,אבל קוד תקשיב לדבריי ואחר כ תחליט ,בסדר?
בני :מנענע בראשו כ.
אני :אני לא באה מיוזמתי אליי לבשל ,אני הוזמנתי יחד ע כל ההורי  ,היוזמה היא של הצוות,
לא שלי.
בני :מנענע בראשו לחיוב.
בשלב זה הקראתי לו את המכתב ,וידאתי שהוא הבי הכל והוספתי שיהיה לנו ממש כי .
אני :עכשיו תכתוב לי מה אתה מחליט ואני אעשה כרצונ.
בני כותב :אני מצטער שכעסתי עליי ,אשמח שתבואי לבשל.
ביקשתי ממנו שיבחר מאכל אהוב עליו ,הוא בחר וביו ד' הקרוב אהיה אצלו.
ניתוח האירוע על פי המרכיבי המרכזיי של התיוו:
כוונה והדדיות – בהתחלה לא ,ואחר כ כ .קוד הוא סירב לבואי ,כשהבי שאני לא כועסת עליו
ותומכת בזכותו לסרב הוא השתנה .ג הבנת המכתב תרמה לשינוי.
העברה – אני מקווה שמקרה זה ילמד אותו בעתיד לנתח או להבי מצבי לפני שהוא כועס או
מסרב) .זאת הפע הראשו מאז מחלתו שהוא התנצל על שכעס עלי(.
הא הייתה התאמה בי קוגניציה ,לרגש ולהתנהגות באירוע זה?
כ .היתה הכרה בטעות ,יכולת לשנות ולהשתנות ,היה צער ,אחר כ שמחה ,קשב ,ריכוז ,הבנה.
מה היית משנה בו היו? מה היית מייעצת לאחד המשתתפי לעשות כדי שיצא בתחושה טובה
יותר מהאירוע?
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אני חושבת שנהגתי נכו במקרה זה.
באיזו מידה את מרגישה שיש ל יכולת להתמודד ע האירוע?
במידה רבה מאוד.
באיזו מידה תוכני הקורס העניקו ל כלי לחשוב על האירוע באופ שונה?
במידה רבה מאוד.
למדתי לתקשר ע בני בצורה חיובית שתגרו לו להרגיש אד בוגר ולא ילד קט שאמו מתערבת לו
בחיי .
באיזו מידה תוכני הקורס מסייעי ל להתמודד ע אירוע זה?
קיבלתי כלי להתמודד ע בני.
באיזו מידה את חווה קשיי ביישו תוכני הקורס?
בכלל לא.
באיזה אופ משפיעה הסביבה החברתית בה את חיה על יכולת לייש את תוכני הקורס?
לא הייתה התייחסות לשאלה זו על ידי המשתתפת.
הא חל שינוי כלשהו במהל השתתפות בקורס עד כה?
בני השתפר בצורה יוצאת מהכלל.
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הערכת צוות המחקר את תיאור וניתוח האירועי
הערכת האופ בו המשתתפי
האירועי

הראשוני

בקורסי

תיארו וניתחו את האירועי

התבצעה לגבי שלושת

)לוח  ;1מכיוו שהאירוע הרביעי הוא ניתוח חוזר של אותו אירוע שהוצג

במפגש הראשו ,הוא לא נכלל בחלק זה( .השוואה בי הערכת האופ בו המשתתפי תיארו וניתחו
את שלושת האירועי מצביעה על פער בי הערכות אופ ניתוח האירוע הראשוני לבי ניתוחי האירוע
במפגש הרביעי )אירוע ב'( ,ובמפגש השמיני )אירוע ג'( .ההערכות של ניתוחי האירוע הראשו )אירוע
א'( נמוכות יותר מ ההערכות של אירועי ב' וג' .ההשוואה מצביעה על עלייה באחוז המשתתפי
ששינו באירועי ב' וג' את אופ התייחסות לאירועי  .השינויי הבולטי ה בקטגוריות הבאות:
 יכולת תיאור המקו בו התרחש האירוע ותיאור המשתתפי באירוע. -יכולת תיאור שרשת האירועי מתחילתה ועד סופה.

-

יכולת תיאור הדינמיקה בי המשתתפי .

-

יכולת תיאור הרגש של כל אחד מהמשתתפי .

-

יכולת תיאור המחשבות של כל אחד מהמשתתפי )הצגת נקודות מבט שונות(.

-

יכולת ההפרדה בי רגש ,קוגניציה והתנהגות בתיאור האירוע.

ממצאי אלה מצביעי על שינויי בתפיסת חלק מהמשתתפי את האירועי ואת אופ הבנת את
הדינמיקה בי המשתתפי באירועי  .שינויי שבאו לידי ביטוי ,בי היתר ,בממדי הרגש והקוגניציה
של תפיסת האירועי  .השינויי

על כ ,שלפחות בעבור חלק ממשתתפי התכנית,

מעידי

ההשתתפות בה מאפשרת ניתוח אירועי ברמה גבוהה יותר בממדי הרגש והקוגניציה.
הממצאי

מצביעי

ג

על שינויי  ,א

כי במידה קטנה יותר ,ביכולת תיאור תוצאות האירוע

וביכולת השימוש במושגי התיוו .לגבי תיאור תוצאות האירוע ,חלק ממשתתפי הקורס כללו בניתוח
האירוע מלכתחילה תיאור של תוצאות האירוע .לכ השינויי בתחו זה ה מוגבלי יותר .לגבי
שימוש במושגי התיוו ,נית להסביר ממצאי אלה ,כפי שיתואר בהמש דוח זה ,בכ שרכישת
המושגי המועברי בקורס והפנמת מהווה תהלי מתמש .לכ ,הערכת ניתוחי אירועי ב' וג'
משקפת התקדמות ביכולת השימוש במושגי התיוו אצל חלק ממשתפי הקורס ,א לא אצל כול .
מבט אחר לגבי הממצאי  ,נית לקבל מבדיקת גובה הממוצעי של קטגוריות ההערכה השונות )לוח
 .(1הממוצעי הגבוהי ביותר בהערכת אירועי ב' וג' התקבלו לגבי הקטגוריות הבאות:
 -יכולת תיאור המקו בו התרחש האירוע;

-

יכולת תיאור המשתתפי באירוע;

-

יכולת תיאור שרשרת האירועי מתחילתה ועד סופה;
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-

מידת המיקוד של התיאור )הצפה לעומת מיקוד(;

 יכולת תיאור תוצאות האירוע.ממוצעי נמוכי יותר במידה מסוימת התקבלו לגבי הקטגוריות הבאות:
 יכולת תיאור הרגש והמחשבות של כל אחד מהמשתתפי ; יכולת ההפרדה בי רגש ,לקוגניציה ולהתנהגות בתיאור האירוע.הממוצעי הנמוכי ביותר התקבלו לגבי:
 הערכת השימוש במושגי התיוו; יכולת מיקוד שאלה לגבי מה קרה באירוע; יכולת יצירת קשר בי השאלה להתפתחות האירוע.דירוג זה של הממוצעי  ,מצביע על כ שהרמה הגבוהה ביותר של הממוצעי מתייחסת ליכולת
התיאור והמיקוד של האירועי

ושל המשתתפי

בה  .רמת הביניי

של הממוצעי

מתייחסת

לניתוח על פי ממדי הרגש והקוגניציה .הרמה הנמוכה ביותר של הממוצעי מתייחסת ליישו מושגי
הקורס בניתוחי האירוע.
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לוח  :1הערכת תיאור וניתוח האירועי על ידי צוות המחקר )באחוזי(n=218 ,
מקיפה
סבירה
מוגבלת
חסרה
א9.3 .
א38.9 .
א24.1 .
א27.8 .
יכולת תיאור המקו בו התרחש
ב30.4 .
ב47.8 .
ב8 . 7 .
ב9.10 .
האירוע
ג26.8 .
ג44.6 .
ג17.9 .
ג8.9 .

ממוצע
א2.30 .
ב3.17 .
ג3.07 .

יכולת תיאור המשתתפי באירוע
ותפקיד באירוע

א18.5 .
ב4.3 .
ג .

א40.7.
ב21.3 .
ג23.2 .

א33.3 .
ב42.6 .
ג55.4 .

א7.4 .
ב31.9 .
ג21.4 .

א2.30 .
ב3.02 .
ג2.98 .

יכולת תיאור שרשרת האירועי
מתחילתה ועד סופה

א37.0 .
ב4.3 .
ג5.4 .

א50.0 .
ב25.5 .
ג35.7 .

א11.1 .
ב51.1 .
ג42.9 .

א1.9 .
ב19.1 .
ג16.2 .

א1.78 .
ב2.85 .
ג2.70 .

מידת המיקוד של התיאור )הצפה
לעומת מיקוד(

א 29.6
ב8.5 .
ג5.4 .

א35.2 .
ב23.4 .
ג30.4 .

א33.3 .
ב46.8 .
ג50.0 .

א1.9.
ב21.3 .
ג14.3 .

א2.07.
ב2.81.
ג2.73 .

שימוש במושגי התיוו

א64.1 .
ב40.6 .
ג35.7 .

א30.8 .
ב37. 5 .
ג28.6 .

א5.1 .
ב18.8 .
ג32.1 .

א .
ב3.1.
ג3.6 .

א1.41.
ב1.84.
ג2.04.

יכולת תיאור הדינמיקה בי
המשתתפי באירוע

א37.0 .
ב2.1 .
ג1.8 .

א48.1.
ב34.0 .
ג55.4 .

א14.8 .
ב 57.4 .
ג37.5 .

א .
ב6.4 .
ג5.4 .

א1.78 .
ב2.68 .
ג2.46 .

יכולת תיאור הרגש
של כל אחד מהמשתתפי

א44.4 .
ב8.5 .
ג16.1 .

א42.6 .
ב38.3 .
ג35.7 .

א7.4.
ב29.8 .
ג44.6 .

א5.6 .
ב23.4 .
ג3.6 .

א1.74 .
ב2.68 .
ג2.36 .

יכולת תיאור המחשבות של כל
אחד מהמשתתפי )הצגת נקודות
מבט שונות(

א68.5 .
ב14.9 .
ג23.2 .

א20.4 .
ב42.6 .
ג50.0 .

א7.4 .
ב27.7 .
ג23.2 .

א3.7 .
ב14.9 .
ג3.6 .

א1.46 .
ב2.43 .
ג2.07 .

יכולת ההפרדה בי רגש,
לקוגניציה ולהתנהגות בתיאור
האירוע

א63.0 .
ב10.6 .
ג17.6 .

א27.8 .
ב38.3 .
ג33.91 .

א3.7 .
ב44.7 .
ג42.9 .

א5.6 .
ב6.4 .
ג5.4 .

א1.52 .
ב2.47 .
ג2.36 .

יכולת תיאור תוצאות האירוע

א33.3 .
ב14.9 .
ג 10.7

א24.1.
ב29.8 .
ג26.8 .

א31.5 .
ב38.3 .
ג44.6 .

א11.1.
ב17.0 .
ג17.9 .

יכולת מיקוד )שאילת( שאלה לגבי
מה קרה באירוע

א83.3 .
ב31.9 .
ג35.7 .

א13.0 .
ב36.2 .
ג35.7 .

א3.7 .
ב31.9 .
ג25.0 .

א .
ב .
ג3.6 .

א2.20 .
ב2.57 .
ג2.70 .
ד.
א1.20.
ב2.00.
ג1.96 .

יכולת יצירת קשר בי השאלה
להתפתחות האירוע

א85.2 .
ב35.7 .
ג42.9 .

א11.1 .
ב38.1 .
ג33.9 .

א3.7 .
ב26.2 .
ג21.4 .

א .
ב .
ג1.8 .

א1.19 .
ב1.90 .
ג1.82 .

הערה :ניתוח אירוע א' נעשה בתחילת הקורס ,ניתוח אירוע ב' נעשה לאחר המפגש הרביעי ,ניתוח אירוע ג'
נעשה לאחר המפגש השמיני וניתוח אירוע ד' לאחר המפגש ה.14
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הערכת דרכי ההתמודדות ע האירוע
החלק השני של הערכת ניתוחי האירועי על ידי צוות המחקר התמקד בהערכת דרכי ההתמודדות
ע האירוע )לוח  .(2בחלק זה נכלל ג אירוע ד' ,האירוע הראשו )אירוע א'( שנית שוב למשתתפי
במפגש ה .14היות שהמשיבי

קיבלו במפגש זה שוב את אותו אירוע שתואר עליד

בתחילת

הקורס ,באירוע ד' הוערכה רק יכולת להתמודד ע האירוע ,ולא הוערכה יכולת התיאור והניתוח
של האירוע .ארבעה תחומי נבדקו בחלק זה :היכולת לפתח דרכי התמודדות ע האירוע ,היכולת
להתגבר על מכשולי פנימיי וחיצוניי בתהלי ההתמודדות ע האירוע ,והיכולת להתאי את
הפתרונות לסיטואציה.
לוח  :2הערכת התמודדות משתתפי התכנית ע האירועי שהוצגו )באחוזי(n=218 ,
יכולות המשתתפי

חסרה

מוגבלת

סבירה

טובה

ממוצע

יכולת לפתח דרכי התמודדות
ע האירוע

א3.8 .
ב6.5 .
ג3.6 .
ד2.0 .

א40.4 .
ב45.7 .
ג32.1 .
ד14.3 .

א51.9 .
ב37.0 .
ג46.4 .
ד55.1 .

א3.8 .
ב10.9 .
ג17.9 .
ד28.6 .

א 2.56
ב2.52 .
ג2.79 .
ד3.13 .

יכולת להתגבר על מכשולי
פנימיי בתהלי ההתמודדות
ע האירוע

א24.5 .
ב17.4 .
ג7.3 .
ד8.2 .

א34.0 .
ב41.3 .
ג30.9 .
ד10.2 .

א34.0 .
ב21.8 .
ג37.2 .
ד53.1 .

א7.5 .
ב19.6 .
ג29.1 .
ד28.6 .

א2.25.
ב2.42 .
ג2.84 .
ד3.13 .

יכולת להתגבר על מכשולי
חיצוניי בתהלי ההתמודדות
ע האירוע

א24.5 .
ב13.6 .
ג7.3 .
ד10.2 .

א28.3 .
ב29.5 .
ג30.9 .
ד8.2 .

א43.4 .
ב38.6 .
ג40.0 .
ד49.0 .

א3.8 .
ב18.2 .
ג21.8 .
ד32.7.

א2.26 .
ב2.61 .
ג2.76 .
ד3.12 .

התאמת הפתרונות לסיטואציה
על ידי המשתת בתכנית

א1.9 .
ב15.6 .
ג5.6 .
ד4.0 .

א45.3 .
ב33.3 .
ג25.9 .
ד16.0 .

א45.3 .
ב35.6 .
ג44.4 .
ד50.0 .

א7.5 .
ב15.6 .
ג24.1 .
ד30.0 .

א2.58 .
ב2.50 .
ג2.79 .
ד3.08 .

הערה :ניתוח אירוע א' נעשה בתחילת הקורס ,ניתוח אירוע ב' נעשה לאחר המפגש הרביעי ,ניתוח אירוע ג'
נעשה לאחר המפגש השמיני וניתוח אירוע ד' לאחר המפגש ה.14

בחינת ממוצעי התשובות לארבעה התחומי שנבדקו ,מצביעה על עלייה בגובה ממוצעי התשובות
בהשוואה בי אירוע א' לאירוע ד' .ככלל ,בכל ארבעת התחומי

שנבדקו ,ממוצעי התשובות ה

בניתוח אירוע ג' )לאחר המפגש השמיני( ,וה בניתוח אירוע ד' )לאחר המפגש ה ,(14היו גבוהי יותר
מהממוצעי של ניתוח אירוע א' .ממצאי אלה מצביעי על כ ,שהיכולות של אחוז גבוה יותר של
משתתפי לפתח דרכי התמודדות ,הוערכו כסבירות או טובות יותר בהערכת אירועי ג' וד' ,מאשר
בהערכת האירוע הראשוני .מ הראוי להדגיש ,שהערכת ניתוחי האירוע אינה מתמקדת בתוצאות,
בהצלחת דרכי ההתמודדות ,אלא רק בתפיסת יכולות ההתמודדות של בני המשפחה .זאת ,מתו
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ההערכה של חשיבות מרכיב זה בהתמודדות ע המצבי הקשי עמ מתמודדי בני המשפחה של
אנשי ע פגיעות נפשיות.
הערכת משתתפי הקורס את תרומת ההשתתפות בקורס לניתוחי האירוע
חיזוק לאמינות

של ממצאי הערכת ניתוחי האירוע על ידי צוות המחקר נית בתשובות לשלוש

שאלות שנשאלו המשתתפי

ב' ,ג' וד' )האירועי

לגבי ניתוחי אירועי

הרביעי ,השמיני וה .(14שאלות אלה התייחסו לתרומה של השתתפות

שניתנו לאחר המפגש
בקורס לאופ בו ה

מנתחי את האירועי  .ממוצעי התשובות של המידה בה תוכני הקורס העניקו למשתתפי כלי
לחשוב על האירוע באופ שונה ,והמידה בה תוכני הקורס מסייעי להתמודדות ע האירוע ,היו
גבוהי יותר לאחר ניתוח אירועי ג' וד' לעומת ממוצע התשובות לאחר ניתוח אירוע ב' )לוח .(3
כלומר ,ההערכה של לפחות חלק מהמשתתפי

לגבי תרומת הקורס לחשיבה על האירועי

ולהתמודדות עמ הייתה גבוהה יותר בניתוח אירועי ג' וד'.
שאלה נוספת שהמשתתפי נשאלו לאחר ניתוח האירוע ,היא המידה בה המשתתפי חוו קשיי
ביישו תוכני הקורס .ג בתשובה לשאלה זו נמצאו הבדלי בי ממוצעי התשובה לאחר אירועי ג'
וד' לעומת ממוצע התשובה לאחר אירוע ב' .ממוצעי התשובה לשאלה זו נמוכי

יותר בתשובה

לאירועי ג' וד' .כלומר ,לפחות חלק מהמשתתפי חוו פחות קשיי ביישו תוכני הקורס בשלבי
מתקדמי של הקורס )המפגש השמיני וה (14לעומת בשלב ההתחלתי של הקורס )המפגש הרביעי(.
לוח  :3תפיסת סובייקטיבית של המרואייני את יכולת כפי שבאה לידי ביטוי בניתוחי האירוע
)באחוזי(n=218 ,
תפיסת המידה בה:

בכלל לא

תוכני הקורס העניקו
כלי לחשוב על האירוע
באופ שונה

במדה רבה
מאוד

ממוצע

1
ב13.3 .
ג .
ד .

2
ב13.3 .
ג8.0 .
ד9.0 .

3
ב40.0 .
ג26.0 .
ד23.9.

4
ב13.3 .
ג46.0 .
ד37.3 .

5
ב20.0 .
ג20.0 .
ד29.9 .

ב3.13 .
ג3.78 .
ד3.88 .

תוכני הקורס מסייעי
להתמודדות ע האירוע

ב18.9 .
ג .
ד .

ב27.0 .
ג12.5 .
ד16.1 .

ב24.3 .
ג37.5 .
ד29.0 .

ב13.5 .
ג29.2 .
ד38.7 .

ב16.2 .
ג20.8 .
ד16.1 .

ב2.81 .
ג3.58 .
ד3.55 .

המשתתפי חוו קשיי
ביישו תוכני הקורס

ב5.9 .
ג4.3 .
ד11.3.

ב20.6 .
ג28.3 .
ד17.0 .

ב35.3 .
ג43.5 .
ד43.4.

ב23.5 .
ג23.9 .
ד22.6 .

ב14.7 .
ג .
ד5.7 .

ב3.21.
ג2.87 .
ד2.94 .

הערה :ניתוח אירוע ב' נעשה לאחר המפגש הרביעי ,ניתוח אירוע ג' נעשה לאחר המפגש השמיני וניתוח אירוע
ד' לאחר המפגש ה.14
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אירועי עמ מתקשי המשתתפי
מקור נוס להשוואה ,בי תחילת הקורס לבי סיומו ,הוא הערכת אירועי מחיי היו יו עמ
מתקשי המשתתפי  .משתתפי הקורס פירטו בתחילת הקורס אירועי שמפריעי לה בחיי היו 
יו  .ה העריכו בתחילת הקורס ,באמצעות סקלה של  ,51את המידה בה אירועי אלה מפריעי
לה  ,המידה בה יש לה כלי להתמודד עמ  ,והמידה בה ה מאמיני שנית להפחית את הקושי
באירועי אלה .אותה רשימת האירועי שהמשתתפי פירטו בשאלו הערכת הצרכי ניתנה לה
שוב במפגש ה.14
הנושאי שפורטו בתדירות הגבוהה ביותר בתחילת הקורס ה  :קשיי המתייחסי לתקשורת ע
המתמודדי ע הפגיעה הנפשית; לתפקוד במשימות היו יו ; התנהגויות הפוגעות במתמודדי
ובסביבת וההיגיינה האישית והסביבתית של המתמודדי )לוח .(4
לוח  :4תחומי בה התקשו המשתתפי בתחילת הקורס
הקטגוריה

מספר ההופעות

התקשורת בי המשתתפי לבי המתמודדי ע הפגיעה הנפשית

20

תפקוד של המתמודדי במשימות היו יו

18

התנהגויות הפוגעות במתמודדי ובסביבת

18

ההיגיינה האישית והסביבתית של המתמודדי

17

חוסר התחשבות של המתמודדי בסביבת

15

טיב התקשורת בי המתמודדי לבי סביבת

14

היעדר שיתו פעולה של המתמודדי בביצוע מטלות בבית

13

רצו שייפסקו סימפטומי של המחלה/רצו "לתק" את הב

13

היעדר אחריות של המתמודדי על הטיפול במצב הרפואי

8

היעדר גבולות של המתמודדי

7

חוסר ביטחו עצמי של המתמודדי

7

המשתתפי נשאלו שלוש שאלות ,בתחילת הקורס ובסיומו ,לגבי האירועי שה ציינו כאירועי
שמפריעי לה  .ה נשאלו לגבי המידה בה האירוע מפריע לה  ,לגבי המידה בה ה חושבי שיש
לה כלי להתמודד ע האירוע ,ולגבי המידה בה ה מאמיני שנית להפחית את הקושי שה
חווי

באירוע .השוואה בי התייחסות המשתתפי

בתחילת הקורס לבי התייחסות

בסיומו

מצביעה על הבדלי סטטיסטיי משמעותיי לגבי שלושת התחומי שנבדקו .הממצאי מצביעי
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על :ירידה במידה בה האירועי

הפריעו למשתתפי

בסיו

הקורס ,לעומת המידה בה אות

אירועי הפריעו לה בתחילת הקורס; על עלייה במידה בה המשתתפי הרגישו שיש לה כלי
להתמודד ע האירועי ; ועל עלייה במידת האמו של המשתתפי שנית להפחית את הקושי שה
חווי ע אות אירועי )לוח .(5
לוח  :5השוואה בי ההתייחסות לאירועי מחיי היו יו בתחילת התכנית ובסיומה )(N=88
סיו הקורס
תחילת הקורס
ממוצע )סטיית תק(
המידה בה האירוע מפריע
למשתתפי

(.98)4.47

המידה בה המשתתפי
חושבי שיש לה כלי
להתמודד ע האירוע

(1.00)2.14

המידה בה המשתתפי
מאמיני שנית להפחית
את הקושי שה חווי ע
האירוע

(1.0)3.05

מבח t

(1.13)3.78

* 5.08

(1.15)3.08

*5.64

(1.05)3.59

הערה טווח סקלה 5 1
* הבדל סטטיסטי משמעותי p<.001

*3.74

הערכות סיו הקורסי
לקראת סיו הקורסי  ,המשתתפי התבקשו למלא שאלוני הערכה חצי מובני  .השאלות המובנות
הכלולות בשאלו זה מתייחסות לתרומת הקורס לשינויי
המשתתפי ; לשינויי

בתפיסת האירועי

בידע התיאורטי של המשתתפי  ,וכמוכ ,לשינויי

עמ

מעשיי

מתמודדי
שחלו אצל

המשתתפי  .מבחינת ממוצעי ההערכות )לוח  (6עולה כי הערכות גבוהות יותר ניתנו לשינויי
בתפיסה שחלו בקרב המשתתפי  ,מאשר לשינויי שחלו בעקבות הקורס במצבי החיי השוני .
מבי השינויי במצבי החיי  ,ממוצעי התשובות הגבוהי ביותר נמצאו לגבי השיפור שחל כתוצאה
מההשתתפות בקורס ביחסי ע בני המשפחה שאינ מתמודדי ע פגיעות נפשיות ובתקשורת ע
ב המשפחה ע

הפגיעה הנפשית .הערכות נמוכות יותר נמצאו לגבי שיפור שחל כתוצאה

מההשתתפות בתכנית אצל ב המשפחה ע הפגיעה הנפשית ולשיפור שחל בהתמודדות ע קשיי
בקשר ע שירותי טיפוליי .
כמוכ ,בהערכות סיו הקורס נמצא ממוצע גבוה לגבי תפיסת המשתתפי את האפשרות של יצירת
שינוי בהתמודדות ע מצבי שוני )ממוצע  4.01על סקלה של  78.4% ;51מהמשתתפי העריכו
במידה רבה או רבה מאוד את מידת האמו שלה בכ שנית ליצור שינוי( .כמוכ ,נמצא ממוצע
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גבוה לגבי הערכת המשתתפי את המידה בה החומר התיאורטי מוב לה )ממוצע 79.8% ,3.99
העריכו במידה רבה או רבה מאוד את המידה בה החומר התיאורטי מוב לה ( .ממוצע נמו יותר
את מידת התאמת הגישה התיאורטית שהועברה בקורס

) (3.67נמצא לגבי הערכת המשתתפי

למגוו מצבי חיי עמ ה מתמודדי ) 61.1%העריכו במידה רבה או רבה מאוד את מידת התאמת
הגישה התיאורטית שהועברה בקורס למגוו מצבי החיי עמ ה מתמודדי (.
לוח  :6הערכות המשתתפי בסיו התכניות )(N=88

בכלל
לא

מחשבות על התכנית
 .1תוכני הקורס סייעו לי בהתמודדות
ע האירועי שאני מעורב בה

1.4

התפלגות באחוזי
במידה
במידה
במידה
רבה
בינונית
מועטה
15.3

29.2

45.8

במידה
רבה מאוד

ממוצע

8.3

3.67

 .2רכשתי תפיסה חדשה על דרכי
ההתמודדות ע האירועי אות אני
חווה

2.8

9.7

18.1

45.8

23.6

3.78

 .3אני מאמי שנית ליצור שינוי
בהתמודדותי ע מצבי שוני



5.4

16.2

50.0

28.4

4.01

 .4התאפשר לי במהל הקורס לייש
את כלי התיוו בחיי היויו

2.8

23.6

38.9

26.4

8.3

3.14

 .5החומר התיאורטי של הקורס מוב לי



1.4

18.9

58.1

21.7

3.99

 .6הגישה התיאורטית שהועברה בקורס
מתאימה למגוו מצבי חיי עמ אני
מתמודד



9.7

 .7חל שינוי בתפיסתי את האירועי
אות אני חווה



13.5

 .8חל שיפור כתוצאה מהשתתפותי
בקורס בתקשורת שלי ע ב המשפחה
ע הפגיעה הנפשית

1.4

 .9חל שיפור כתוצאה מהשתתפותי
בקורס בהתנהגות של ב המשפחה ע
הפגיעה הנפשית

1.4

8.6

14.1

29.2
20.3

15.7

31.0

45.8
47.3

35.7

29.6

15.3
18.9

24.3

19.7

3.67
3.72

3.16

2.65

 .10חל שיפור כתוצאה מהשתתפותי
בקורס בדרכי התמודדותי ע הקשר ע
הגורמי הטיפוליי

21.2

27.3

24.2

18.2

7.6

2.59

 .11חל שיפור כתוצאה מהשתתפותי
בקורס ביחסי ע בני משפחתי

7.0

11.3

25.4

42.3

14.1

3.45

 .12תוכני הקורס שיפרו את התמודדותי
ע מגוו מצבי חיי

1.4

17.8

26.0

39.7

15.1

3.49
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שאלה סגורה נוספת שנכללה בשאלו זה היא עד כמה חשוב היה למשתתפי שהתכנית התקיימה
במסגרת אוניברסיטאית .הממצאי מצביעי על ממוצע של  ,3.54בי מידה בינונית לבי מידה רבה
)על סקלה של  ,(51של התשובות לשאלה זו .כשנישלישי

מהמשתתפי

) (63.4%דירגו את

תשובותיה בי מידה רבה לבי מידה רבה מאוד.
בשאלו ההערכה נשאלו המשתתפי

שאלה פתוחה לגבי האופ בו תוכני הקורס סייעו לה .

ההתייחסות בתשובות הייתה בעיקר לשינויי בתפיסה ובדרכי החשיבה לגבי מצבי החיי עמ ה
מתמודדי " :אני מבינה תגובות של בתי ולכ יש פחות לחצי וכעסי  .אני למדתי להקשיב לה,
להשתמש בהומור"; "חל שינוי בגישה לנפגע הנפש ,יותר חופש בחירה ,יותר מרחב ,יותר התייעצות".
המשתתפי הדגישו את עצ היות הקורס קטליזטור לחשוב על דברי מחדש" :הקורס גר לי
לחשוב על דברי מחדש ,לדמיי שאולי נית לשנות קצת ובעיקר להיכנס לתו תהלי של התחלת
שינויי  ,לעשות צעד ראשו" ".בנוס גר לי להבי שיש דברי שלא נית לשנות בב המשפחה אבל
נית לשנות בעצמי ".היו מרואייני שציינו ג את תחילתו של שינוי אצל ב המשפחה המתמודד ע
פגיעה נפשית או שינוי בקשר עמו כתוצאה מההשתתפות בקורס" :היכולת שלי לקשר טוב יותר ע
בני נובעת משינוי הגישה שלי לסבל של בני"; "למדתי לראות ולעשות דברי בצורה שונה .תוצאות
מפתיעות ,בני התחיל להגיב ,לצאת מהבועה שהיה כלוא בה ,למדתי שכעס ומרדנות שמתחילי
לצאת לאט אצלו כיו ה חיוביי  ,ה התחלה של החלמה".
מרכיב נוס שהודגש בתשובות המשתתפי הוא רכישת כלי חדשי " :קיבלתי זווית ראייה נוספת
וכלי שמטרת לעזור לי בפתרו הבעיות .הסיוע המשמעותי הוא חיזוק כוחות הנפש שבי בעמידה
מול בני ".ה הדגישו את חשיבות החומר התיאורטי שהועבר בקורס כבסיס לשפה והכלי החדשי
שה

רכשו" :כדי להשיג את מטרותי אני משתמשת בעקרונות התיוו .נראה לי שג

בני הבית

התחילו להשתמש בשפת התיוו"; "הקורס גר לי לחשוב במושגי של כוונה והדדיות"; "מרכיבי
הקוגניציה הופנמו אצלי והקנו לי תפיסה חדשה לגבי ההתנהגות שלי ובהתייחסות בבית ע הבת".
היכולת לנתח אירועי הינה אחת היכולות החשובות שהודגשה על ידי המשתתפי  .ע זאת ,היו
מרואייני שציינו שה אומנ רכשו ידע חדש א עדיי לא התאפשר לה ליישמו" :חלק מהידע
שקיבלתי לא היכרתי ,ואני מניחה שבהמש הדר אשתמש בו במידה הצור".
המשתתפי

נשאלו ג

מה

המרכיבי

הספציפיי

בתוכני הקורס שסייעו לה  .רוב המשיבי

התייחסו למרכיב הלמידה כמרכיב מרכזי וחשוב בעבור  .ה התייחסו ללמידת החומר התיאורטי
והעקרונות המעשיי הנובעי ממנו" :הדגש על ניתוח החשיבה של החולה עזר לי בהתמודדות ע
מצב זה שבו החשיבה של החולה נפגעה ועלינו הוטלה במפתיע משימה שכבר כמעט שכחנו".
המשתתפי

הרבו להשתמש בשפת המושגי

של הגישה הקוגניטיביתדינמית וה

הדגישו את

חשיבות  ,כמו ,למשל ,המושג "כוונה והדדיות"" :כוונה והדדיות ,זהו השלב שהצלחתי לשכנע אותה
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לחפש עבודה משעות הצהריי כי קשה לה להתעורר בבוקר ,להיכנס למחשב מדי פע כי יש לה בעיה
ע

זה"; "לשוחח ע

בתי ולהבי בכלל את הצור לפנות לזולת בצורה אכפתית וליצור בכ
לי הכרחיי

הדדיות"; "מרכיבי הכוונה וההדדיות נראי

כדי להצליח ,ע

המו סבלנות".

משתתפי התייחסו ג לרלוונטיות של הידע שה רכשו לגבי מצבי אחרי ולא רק לגבי הב נפגע
הנפש" :ידע לגבי כל החיי ולאודווקא של חולי הנפש"; "אשנב חדש בראיית דברי ער במשמעות
החיי "; "למדתי להשתמש בידע ג ע ילדי הבריאי  ,כמוכ ע חברי ובתי".
משתתפי

ציינו את ניתוח האירועי

שאפשר לה
כאמצעי יעיל ִ

להפני

ולהבי את עקרונות

הגישה" :ניתוח האירועי  ,בעיקר לקראת סו הקורס שבו התמונה נראית שלמה יותר וכל
המרכיבי ברורי יותר .הדוגמאות האישיות שמנחי הקורס מביאי  ,מראי את הדברי באור
הבהיר של חיי המעשה ואי שהתיאוריה מתורגמת למעשה"; "ניתוח דר גישת התיוו ,פרקתי את
הבעיה ואז היה לי קל יותר להבי ,ולקבל או לא ,ומה אפשר להסיק ,ללמוד ולשנות".
מרכיב בולט נוס שעלה בדברי המרואייני הוא מרכיב התקווה  תקווה המבוססת על הידע שה
רכשו בקורס" :תקווה שפעילות מתווכת ייתכ שתעזור לבננו ועלינו להתמיד בכ ברגישות
הראויה"; "תקווה שנית לשנות את המצב הקיי  ,הבנה שיש לזרו ע החולה ולא ללכת איתו ראש
בראש"; "קיבלתי ביטחו ועוצמה לחיות ע

הקיי

ולהתייחס לעצמי ,הבנתי יותר את מרכיבי

ומהות המחלה ,ובכל זאת יש תקווה בלב אולי."...
הבחנה מעניינת עולה מ הממצאי בי התשובות על השאלה במה ההשתתפות בתכנית סייעה ל,
לבי תשובות על שאלה נוספת בה נשאלו המשתתפי הא היו דברי נוספי שההשתתפות בקורס
תרמה ל .בתשובה על השאלה הראשונה ,התייחסו המשתתפי בעיקר לרכישת ידע שמסייע לה
בהתמודדות ע

מצב  .לעומת זאת ,המיקוד של התשובות על השאלה לגבי דברי

נוספי

שההשתתפות בקורס תרמה היה במרכיב התמיכתי של הקורס .באמצעות המפגש ע ההורי ה
למדו ש"ה לא לבד במערכה" וכי "צרת רבי חצי נחמה ".ע זאת ,ההתייחסות למרכיב התמיכתי
הייתה כאל מרכיב משני ,כשהדגש המרכזי בתשובות המשתתפי היה על תוכני הקורס ועל תהלי
הלמידה.
שאלה נוספת שנכללה בחלק זה היא הא

יש נושאי

שהיו חסרי

בתוכני הקורס .התשובה

שהופיעה בתדירות הגבוהה ביותר הייתה הצור בחיזוק היכולת לתרג את החומר התיאורטי לשפת
המעשה" :הקושי שסובב את חלק מהמשתתפי זה התרגו לפסי מעשיי של שפת התיוו."...
משתתפי כללו בתשובותיה הצעות כיצד נית לחזק את היישו של החומר התיאורטי .ה הציעו
לנתח יותר מצבי וסיטואציות שה חווי  .ה הדגישו את חשיבות התרגול החוזר ונשנה ומת
תמיכה למשתתפי שתסייע ביישו התכני  .הצעה נוספת הייתה להגדיל את מספר מפגשי הקורס.

- 22 -

עקרונות העבודה בקורס קש"ת כפי שתוארו על ידי מנחי הקורס
עקרונות העבודה בקורס קש"ת מופו על בסיס ראיונות שנערכו ע מנחי חמשת הקורסי  ,ועל בסיס
ניתוח איכותני של שאלוני שמנחי הקורס התבקשו למלא לאחר כל אחד מ המפגשי  .עקרונות
העבודה הבאי תוארו על ידי המנחי :
איזו בי העברת החומר התיאורטי לתרגולו .עקרו מנחה מרכזי של מנחי הקורס הוא לא להשאיר
את החומר רק ברמה התיאורטית .נית דגש בעבודת

להדגמה ולתרגול של החומר במהל

המפגשי  .לניתוח ולתרגול האירועי בכיתה יש תפקיד מרכזי בהבנת החומר התיאורטי ובהפנמתו.
הודגשה העובדה שהקישור ע החומר התיאורטי נעשה באמצעות האירועי שהמשתתפי מציגי
מחייה האישיי  .כמוכ הודגשה העובדה שעל ידי התרגול "אנשי התחילו לשי לב לשינויי
שה עוברי ואי נית לסווג " .דגש מרכזי ,נית ,א כ ,במהל התרגול לסיפורי האישיי של
חברי הקבוצה ,ולתהליכי שה עוברי  .דר נוספת להדגמת והמחשת המושגי המועברי בקורס
היא באמצעות הצגת אירועי מחייה האישיי של המנחי  .המנחי ציינו ,בהתייחס לתרגול
החומר התיאורטי ,את חשיבות האמונה שה משדרי בגישה הקוגיניטיביתדינמית" :יש משהו
באמונה שלנו בכלי ובחיבור של הכלי לחיי שלנו .אנחנו לא מלמדי תורה שיושבת באיזה ספר,
אלא בשבילנו זו תורת חיי  .אתה מדגי לה  ,עושה את זה ביחד אית  ".גישה זו תורמת לאמונה
של האנשי בגישה.
התקשורת ע משתתפי הקורס נעשית על פי עקרונות התיוו .הדבר בא לידי ביטוי ,למשל ,באופ
מת התשובות על השאלות ,באופ מת הדוגמאות בכיתה ובבקשה לדוגמאות של יישו עקרונות
התיוו .צוות המנחי משתדל לא להשאיר את הדוגמאות ברובד החווייתי .כ ,למשל ,מנחי תיארו
שלאחר הצגת אירועי
באות

על ידי המשתתפי

אירועי  .דר נוספת ליישו

ה

שאלו אות

מה

מרכיבי התיוו שנית לייש

עקרונות התיוו ,היא הפיכת הסיטואציה של ההנחיה או

ההרצאה בקורס לאירוע שמשתתפי הקורס יכולי לנתחו באמצעות מושגי התיוו .כלומר המנחה
ש את עצמו על "שולח הניתוחי " ולכ יש תרומה רבה להבנת עקרונות התיוו .דר עבודה נוספת
היא חלוקה לקבוצות עבודה ,קבוצות דיאלוג של  65משתתפי  .נעשה ניסיו ,במהל הדיוני
בקבוצות אלה ,לעשות שימוש במונחי התיאורטיי .
זמינות מנחי הקורס לייע ולסייע למשתתפי

ביישו

תוכני הקורס .המנחי

זמיני

לקשר ע

משתתפי הקורס במגוו דרכי  ,כמו באמצעות מפגש אישי ,שיחות טלפוניות או תקשורת באמצעות
דואר אלקטרוני.
התאמת ההנחיה לקצב הלמידה של משתתפי הקורס .עיקרו זה מתייחס לכ שהמפגשי מתמקדי
במקו בו כל אחד מהמשתתפי נמצא בתהלי הלמידה .מנחי הקבוצה רואי חשיבות בהתייחסות
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לקשיי של המשתתפי להפני את החומר התיאורטי ,כמו ,למשל ,את עקרונות התיוו .ה רואי
חשיבות בהבנת הקשיי בהפנמת החומר ובעשיית מאמ לא להתקד ע החומר התיאורטי לפני
שה מתמקדי בקושי בהבנתו .ע זאת ,ההתמקדות היא לא רק בקושי ,אלא בעיקר באפשרויות
השינוי.
יצירת אווירה של קבלה .עיקרו זה מתייחס לקידו אווירה של פתיחות והתייחסות לשונות בי
המשתתפי  ,ולמת תחושה שיש מקו לכל משתת שרוצה להביע את מחשבותיו .ע זאת ,צוות
המנחי משתדל למצוא איזו בי נתינת אפשרות ביטוי למשתתפי לבי העברת החומר הלימודי .מ
הראיונות עולה שהייתה שונות בי הקורסי לגבי מידת האיזו בי המרכיב התמיכתי לבי מרכיב
הלמידה .שונות זו הושפעה ממאפייני המשתתפי בכל אחד מהקורסי .
תפיסת הלמידה כתהלי .המנחי

מדגישי

במהל הקורס שיש חשיבות לחשיבה על החומר

התיאורטי ולניסיונות להפנימו וליישמו בפרק הזמ בי המפגשי  .כמוכ ,מודגשת האמונה שמדובר
בשינוי הדרגתי שחלקו יית אותותיו רק לאחר סיו הקורס .לכ ,מסגרת הקורס כוללת שני עשרה
מפגשי המתקיימי אחת לשבוע ,ולאחר מכ שלושה מפגשי מעקב המתקיימי אחת לחודש .פרקי
הזמ בי המפגשי מיועדי לאפשר למשתתפי להפני ולחשוב על מושגי הגישה הקוגניטיבית
דינמית ולנסות ליישמ .
דגש על יצירת שינוי בקרב משתתפי הקורס .בעוד שלעתי הדגש של חברי משפחה של מתמודדי
ע פגיעות נפשיות ושל אנשי מקצוע הינו על יצירת שינוי בקרב המתמודדי  ,בתכנית קש"ת הדגש
הינו על יצירת שינוי בקרב חברי המשפחה.
שילוב בי הידע של אנשי מקצוע לזה של ההורי מנחי  .המנחי התייחסו לחשיבות השילוב בי
הידע של אנשי המקצוע המשמשי כמנחי לבי הידע של ההורי המשמשי כמנחי  .המנחי
פועלי מתו הכרה בכ שלהורי המנחי יש תרומה ייחודית להנחיה ,מעצ השילוב בי ההתנסות
האישית שלה
הורי

מנחי

לבי הידע שה

רכשו בקורסי

קודמי

הצביעו על החשיבות שהייתה להורי

של תכנית קש"ת .ראיונות שנערכו ע

המנחי

במת דוגמאות ,ובהיות

כמעי

מתווכי להבנת החומר .אחד ההורי המנחי ביטא את התרומה הייחודית של מודל הנחיה זה:
"כשה רואי הורה ,בוגר קורס קש"ת ,שבא ומדבר ומראה אי הוא משתמש במה שקיבל ,ה
יכולי לראות כבר בתחילת הדר את התוצר".
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חסמי וקשיי ללמידה מנקודת הראות של המנחי
המנחי
משתתפי

התייחסו לכ שיש משתתפי
אלה מתקשי

החווי

קושי לייש

לחבר את הנלמד להתנסויותיה

את המונחי

הנלמדי

בחיי היו יו  .מצבי

בקורס.

אלה עלולי

להוביל לתסכול עקב קשיי בהבנת החומר וביישומו .מנחי הורי ציינו ,בהתייחס לקשיי אלה,
את היתרו הנובע מעצ העובדה שמתאפשר לה להשתת בקורס פע נוספת .התנסות זו מסייעת
לה

להבי את תוכני הקורס טוב יותר .לכ ,היו כאלה שסברו שיש לפתח מער סיוע ותמיכה

ביישו תוכני הקורס לאחר סיומו.
היו מקרי בה משתתפי גילו התנגדות שהקשתה על העברת החומר התיאורטי .משתתפי אמרו
במהל הקורס" :אני לא מצליח לייש "; "זה לא נראה לי"; "ע הב שלי ניסיתי וזה לא קרה".
רמת ההתנגדות השתנתה מקורס לקורס ,ובדר כלל היא פחתה בשלבי
הקורס .ייתכ שעצ

העובדה שנדרש מהמשתתפי

מתקדמי

יותר של

שינוי עצמי במהל הקורס מעוררת לעתי

התנגדות בשלב הההחלתי של הקורס.

ייחודה של תכנית קש"ת במגזר החרדי
הסוגיות הייחודיות לעבודה בתכנית קש"ת במגזר החרדי מבוססות בעיקר על ראיונות שנערכו ע
הצוות המנחה של הקבוצה בבני ברק .בקבוצה זו השתתפו רק נשי מהחברה הדתיתחרדית .חלק
מהמאפייני שתוארו על ידי המנחי של הקורס בבני ברק ,תוארו ג על ידי מנחי הקורס בירושלי
בו חלק מהמשתתפי היו ג מהמגזר החרדי.
מאפייני המייחדי את הקבוצה
אחד המאפייני הייחודיי של עבודה ע משתתפות מהמגזר החרדי הינו מרכיב הסודיות .למאפיי
זה יש השפעה רבה על דרכי התקשורת שלה במהל הקורס .למשל ,ה השתמשו בשיטות שונות כדי
להתייחס לילדיה ,כמו "מספור" הילדי והימנעות מלדבר על הילדי בשמותיה הפרטיי  .הנשי
נהגו לבקש מחברותיה לקורס ומהמנחות לשמור על סודיות .ה הרבו לשאול במהל המפגשי את
משתתפות הקורס והמנחות א ה תשמורנה על סודיות .אחת המנחות של הקורס בירושלי ציינה,
שלאור החשש מחשיפה הקיי בניתוחי אירוע ,לא כל הנשי הציגו ניתוחי אירוע .הסיבות לשמירת
הסודיות כוללות ,בי היתר ,חשש גדול מפני פגיעה בשידוכי של הילדי הבריאי ובידוד של בני
המשפחה .ככלל ,החיי ע ילד המתמודד ע פגיעה נפשית כרוכי לעתי בבדידות ,א במגזר
החרדי הבדידות וההכחשה גדולי יותר .כפי שציינה אחת המנחות "בבני ברק מחלת נפש היא דבר
שמביא לבידוד ,נתפס כמו דבר מדבק ".הנשי תיארו במהל הקורס את בדידות .כ ,למשל ,אחת
הנשי הביעה מחשבה שעדי שבתה תחשב כמתה ,כי כשמת מישהו אז לפחות באי לעודד בעוד
שלא באי לעודד אד חי .כמוכ ,המשתתפות תיארו חוסר תקשורת בתו המשפחה לגבי הב/בת
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ע

הפגיעה הנפשית .אחד הדברי

הבולטי

בדברי המשתתפות הוא ההכחשה של הבעלי

את

המחלה" .הנשי לא מדברות על המחלה בתו המשפחה .בקבוצה ה מדברות הרבה על ב הזוג שלא
מסוגל לקבל את המחלה ".משתתפות הקורס הרבו לציי את עצ העובדה שבעליה לא מקבלי את
המחלה.
האיזו בי תמיכה ללמידה
למרות הקשיי שהנשי מהמגזר החרדי חוות ,המנחות ציינו שהימנעות המשתתפות מחשיפה לא
הפחיתה ממוכנות לעבוד על קשייה .המנחות אפיינו את המשתתפות החרדיות בחריצות ובמוכנות
ללמידה .הלמידה מהווה כוח מניע משמעותי בעבור .ה לא הסתפקו רק בקבלת תמיכה ,ולמרות
חשיבות מרכיב זה בעבור ,ה לא ויתרו על הלמידה .נראה שהלמידה סיפקה לה גאווה מסוימת.
שיעורי הבית והתרגילי נטעו בה אמונה ביכולת להשתנות וא היוו קטליזטור לשינוי .בשלבי
מתקדמי של הקורס ,ע התפתחות אמו בי משתתפות הקורס ובי המשתתפות למנחי  ,פחת
השימוש שלה במגננות .התהלי הוביל לפתיחות רבה יותר בתהלי הלמידה ולחשיפת התנסויות
אישיות של המשתתפות.
אחד הדברי המייחדי את תהלי הלמידה של הנשי בבני ברק הנו היעדר נגישות למקורות מידע.
אי לה נגישות לאינטרנט ,וככלל ה ממעטות להשתמש במקורות מידע נוספי

על אלה שה

מקבלות בקורס .לכ ,ה אינ יודעות פרטי בסיסיי על המחלה .ע זאת ,מושגי התיוו התקבלו
והובנו בקלות יחסית בקורס בבני ברק היות שהנושאי של אמונה ,כוונה ,הדדיות ומשמעות ה
נושאי המוכרי לה מחיי היו יו .
עקרונות ייחודיי להנחיה בבני ברק
קישור בי החומר התיאורטי להקשרי החיי של המרואיינות – השפה בה השתמשו המנחות בבני
ברק שונה בחלקה משפת המשתתפי בקורסי אחרי  .לכ ,המנחות השתדלו לחבר את החומר
שהועבר בקורס לעול התוכ הדתי של המשתתפות .למשל ,ה שילבו דוגמאות מפרשת השבוע ,מחג
שמתקרב או מטקס דתי.
תמיכה בי המנחות .המנחות התייחסו לטיב היחסי בי המנחות .לדבריה ,עקב הצור להתמודד
ע

המורכבות התרבותית והחברתית בבני ברק ,הנושא של התלות בי המנחות ייחודי להנחיית

הקורס בבני ברק" :אנחנו זקוקות אחת לשנייה" כאמצעי להתגבר על החסמי התרבותיי .
משמעות הקבוצה – הקבוצה שימשה בעבור חברות הקבוצה עוג ,מערכת תמיכה .למשל ,אחת
מחברות הקבוצה סיפרה שבשבת היה לה מאוד קשה ע ִבתה .המחשבות על הקבוצה והתמיכה
שהיא מקבלת מחברות הקבוצה סייעו לה להחזיק מעמד .נושא הלכידות הקבוצתית בקבוצה בבני
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ברק מאוד משמעותי .עדות למשמעות הקבוצה בעבור המשתתפות היא מסגרת המש שהנשי יצרו
לאחר סיו הקורס.
קשיי – לאור מחסור בשירותי מתאימי בתחו בריאות הנפש בקהילה החרדית ,אחד הקשיי
המרכזיי

הינו היעדר מקורות תמיכה בקהילה שיכולי

לסייע למשתתפות הקורס לייש

את

התכני העולי בקורס .אחת המנחות תיארה את מצב של משתתפות הקורס" :חברות הקבוצה
מתמודדות ע מצבי של ילדי בוגרי הנמצאי בבית וההרגשה היא שאי מוצא".
קושי נוס הוא התשלו שהמשתתפות בבני ברק משלמות .התשלו הוא מאוד סמלי ויקשה על
פתיחת קורס נוס בעתיד .ע זאת ,המנחות ציינו" :בגלל כל הקשיי הנוספי שיש במקו הזה,
אנחנו רואות בהצלחה חשיבות עליונה ,ויש לנו צור להשפיע על כל אחת מה במקו

בו היא

נמצאת".
ראיונות פתוחי ע הורי
נערכו ראיונות פתוחי ע מדג של  13הורי מחמשת הקורסי  .נער ריאיו אחד ע כל אחד
מהמשתתפי בתחילת ההשתתפות בקורס ,וריאיו שני לקראת סיו השתתפות  .מטרות הראיונות
היו לבחו את תרומת ההשתתפות בקורס בעבור המשתתפי  ,שינויי שה חוו עקב ההשתתפות
בקורס ,וקשיי ביישו תוכני הקורס .הנושאי המרכזיי שעלו בראיונות ה :
שינוי חשיבתי עקב ההשתתפות בקורס – הורי

התייחסו לשינוי חשיבתי שה

עברו במהל

הקורס" :זה פתח לי פתח לחשיבה אחרת – לראות את חצי הכוס המלאה ...אומנ תמיד בשיחות
שלנו אמרתי לו שעליו לראות את ההתקדמות ,אבל לעצמי לא הייתי אומרת את זה .למדתי שבכל
דבר שקורה יש משהו חיובי ,ג א אחר כ יש נסיגה"; "הקורס תר לידע שלי ,לראות יותר ,לטפל
יותר ביכולות ובמסוגלות ,לראות יותר את החיובי"; "הבנתי שבקורס עוברי
שעושי

תהלי .כל דבר

בלי מחשבה דורש מחשבה וסדר במחשבות"; "אני כל הזמ חושבת אי לייש

בבית ,אי לקד

עוד את המהלכי

דברי

שלי .החשיבה על היכולות והמסוגלות נתנה לי מרחב

התקדמות ...בעקבות הקורס אני רואה את הדברי אחרת ,התגובות שלי ה אחרות"; "זה עזר לי
לחיות את המציאות מחדש ברובד יותר אומנותי"; "בקורס למדנו שקוד כל נכנסי לנעליי של
השני ורק מש נכנסי אל עצמנו .א עושי את זה אז התקשורת יוצאת יותר טובה".
המרואייני הדגישו את חשיבות של המושגי התיאורטיי בשינוי החשיבתי שה חוו" .בעקבות
הקורס אני יותר מודעת ...לפני שאני מתחילה לדבר אני צריכה לחשוב מה אני רוצה להגיד ,למה אני
מתכוונת ,זה הקטע של כוונה .שהצד השני יבי מה שאת רוצה להגיד ...הרבה דברי שעשיתי באופ
אינטואיטיבי ה דברי שלימדו אותי בקורס ועכשיו יש לי ג תיאוריה ...אני חושבת שהקורס הזה
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מאוד חשוב ,א אפשר לתת להורי  ,לאחי  ,למשפחה כלי להבי לקצר את הדר ...הייתי שומעת
דברי )בקורס( ומקבלת זווית שעד עכשיו לא עליתי עליה  ....זה לקח לי  30שנה ,חיי שלמי ".
כלי מעשיי – מרואייני התייחסו לא רק לעצ השינוי בצורת החשיבה ,אלא ג לכלי מעשיי
שה קיבלו בעקבות הקורס" :הקורס נת דר לקד את הדברי  ,לטפל בסיטואציות ".ה ציינו
דוגמאות ספציפיות לאופ בו תוכני הקורס ספקו לה כלי מעשיי  .כ ,למשל ,אחת המרואיינות
תיארה מקרה בו היא יישמה את תוכני הגישה הקוגניטיביתדינמית:
"צלצלו אלי מההוסטל שהיא לא קמה .זו הבעיה העיקרית שלנו איתה ,שהיא לא קמה בבוקר.
כבר שני שאנחנו ע הבעיה הזו .אחרי שהתקשרו החלטתי ללכת לש  ,לפספס יו עבודה
ופשוט ללכת לש  .הגעתי והיא התחילה לכעוס ולהגיד שכל הזמ מתנכלי לה בהוסטל .היא
הייתה חסרת מנוחה .אמרתי לה שאני אקח אותה לעבודה .היא מאוד שמחה .ואז בדר
שאלתי אותה למה היא לא קמה לעבודה .היא אמרה כמה קשה לה המרחק מההוסטל
לעבודה .כמה קשה לה בחו  ,בשמש ,כמה קשה לה להתנייד ,כי היא שמנה .הבנתי אותה ,את
מבינה? בגלל שהלכתי איתה את הדר וראיתי שזה באמת קשה ,אז חוויתי את זה והבנתי על
מה היא מדברת .ראיתי את המרחק וזה באמת קטסטרופה .זה הבדל גדול".
המראיינת :מה היית עושה לפני הקורס?
הייתי מיד חותכת את זה .כבר כשהיו אומרי לי שהיא לא קמה הייתי כועסת .אומרת לה
שהיא צריכה לקו וזהו זה .היא צריכה לצאת לעבודה ,להרוויח כס  ,בלי להציב ברירות,
אלא פשוט להחליט בשבילה".
אחת המרואיינות נתנה דוגמה ליישו המעשי של עקרונות התיוו" :אמרתי לו שאלה שיעורי בית
של הקורס היו ושאני צריכה את עזרתו ,הוא אמר אני אחשוב על זה .החלטתי לתת לו דוגמה
מעצמי .אמרתי לו ,אני הייתי רוצה למשל לשפר את הכושר האישי שלי ולרדת במשקל .הוא ענה לי
'ג אני' אז שאלתי 'מה היית רוצה לשנות?' ...כשהייתי כותבת תרגילי הוא היה לידי .שיתפתי אותו
במה שאני לומדת ,שיש אפשרות להתקד  ,הסברתי לו שהתכנית מדברת על אנשי

כמוהו...

שיתפתי אותו בקורס וכל האווירה בבית הולכת ומשתנה .כל יו אני משתנה".
הכלי המעשיי התייחסו לא רק לטיפול שונה בקשר ע ב המשפחה ,אלא במקרי מסוימי ה
סייעו ג להשלמה ע היעדר קשר ע ב המשפחה" :הקורס נת לי אפשרות לעבור לסדר היו
בנושא של הב הבעייתי שלנו .הוא חיזק אצלי את ההחלטה שאני לא מתאמ ליצור איתו קשר ,שלא
מעניי אותי מה הוא עושה".
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מ הראוי לציי שנית היה לראות בראיונות את המקומות השוני בתהלי הלמידה בה נמצאי
המשתתפי  .היו מרואייני שתיארו שינוי מינימלי בעקבות הקורס ,מרואייני אחרי היו בשלב
הלמידה וההפנמה ,ה

השתמשו במושגי

א ה

חוו קשיי

ליישמ  ,וכמוכ היו מרואייני

שהצליחו להגיע לשלב היישו במהל הקורס.
הרגשת אמפתיה גדולה יותר לב המשפחה – תוכני הקורס סייעו לפתח אמפתיה גדולה יותר לב
המשפחה המתמודד ע

הפגיעה הנפשית ,אמפתיה שמקורה בשינוי החשיבתי שמשתתפי הקורס

עברו" :למדתי שדברי שנראי לנו פשוטי ואנחנו עושי אות בלי לחשוב ,אצל בנאד ע בעיה
זה לא פשוט .לדוגמה לצאת לחופש ,ראיתי שהדברי

הפשוטי  ,המובני

מאליו ,ה

מאוד

מורכבי מבחינה קוגניטיבית .הקורס נת לי אפשרות לחשיבה וראייה מורכבת ...דברי שלא הייתי
חושבת בלי הקורס ,לא דברי גדולי ".
השילוב בי העברת חומרי תיאורטיי למרכיבי התמיכה – כל המרואייני הדגישו את החשיבות
של מרכיב הלמידה בשביל  .כמוכ ,מרואייני הדגישו ג את חשיבות המרכיב התמיכתי בשביל ,
א כי ההתייחסות למרכיב זה הייתה כאל מרכיב משני יותר" :התחושה של שותפות גורל נתנה לי
הרבה כי הרגשתי שאני לא לבד .הביחד הזה עזר לי לראות את הסיפור כפחות מאיי  .המבט היה
אחר ...כשחזרתי ממפגש ,הייתי מצוידת ג

בחומרי

תיאורטיי

וג

בסיפורי

האישיי

ששמעתי ".חשיבות המרכיב התמיכתי הודגשה במיוחד על ידי מרואיינת מהמגזר החרדי )כפי שצוי
לעיל ,הבדידות חזקה במיוחד במגזר החרדי(" :בקורס למדתי שאני לא בודדה במערכה .אלה ה
דברי שלא מדברי עליה במגזר החרדי"; "ניתוח האירועי על ידי הצוות נת הרבה תקווה".
השפעה על הקשר ע הסביבה – מרואייני התייחסו ג להשפעת הקורס על התקשורת שלה ע
הסביבה ולא רק ע ב המשפחה המתמודד" :זה משהו שאני לוקחת בקשר ע המשפחה והסביבה".
הורי התייחסו לכ שה שיתפו את בני המשפחה בתוכני הקורס ובכ ה הרחיבו את השפעת
הקורס" :אני נעשיתי יותר רגועה כי ראיתי שיש לי דר ,בעלי ג נעשה יותר שלו ,למרות שלא היה
בקורס ,הוא אמר שהוא מקבל את כל הקורס ממני ,האווירה בבית מאוד השתנתה".

קשיי ע תוכני הקורס
מספר מרואייני הביעו קשיי ע הבנת החומר" :תראי מהחומר הכתוב שנתנו ,נתנו אומנ חומר
טוב ,אבל צרי לקרוא אותו טוב ...מי שלא יבי אותו לעומק ,הוא לא יבי את זה"; "הלימודי ש
היו ברמה גבוהה ,אולי יותר מדי גבוהה ,ביקשנו מהמדריכות להפסיק לדבר בשפת שבת ,לי אי ראש
לרמה הזאת ,אני לא בביתהספר ,אני לא בשביל לשבת ולהתחיל להכי תרגילי שה רצו ,את כל
השיעורי "; "קשה לייש את כל המושגי כאשר ה לא ממש ברורי ב .100%ג המרחק בי
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שיעור לשיעור לא שיפר את המצב ,מספיק שאת פע אחת לא באה ואז המרחק הופ להיות גדול
יותר"; "כל החומר התיאורטי אינו קל להבנה .כשנותני

לנו לנתח על פי המושגי

של כוונה

והדדיות ,העברה ומשמעות ...למרות שדנו במהל הקורס בדי הרבה מקרי  ,עדיי קשה לי לסווג
ולשיי את המרכיבי של האירוע לפי קריטריוני ".
קושי נוס שהובע הינו המינו בי התרגול לשמיעת הסיפורי האישיי " :הייתי רוצה יותר תרגול
של אנשי  ...זה לא קורס תמיכה ,זה קורס שבא לתת כלי

ופחות להקשיב לסיפורי

אי

להתמודד ,באנו ללמוד ...נתנו פה יותר מדי מקו לאוז קשבת ".מרואיינת אחרת הוסיפה "לא
הייתה שמירה על זמ דיבור .מי שדיבר ,דיבר והוא היה יכול לדבר עד סו המפגש ...הייתי מאפשרת
פתחו פה לאנשי שבאופ טבעי אי לה את היכולת הזו ,שה קצת נסגרי בקבוצה ולא מדברי .
אולי היה צרי ליצור מצב שג ה ידברו ...יש אנשי  ,שכמעט עד המפגשי האחרוני  ,ממש לא
השמיעו את הקול שלה ".
מרואייני הרגישו צור בקורס המש ,בו תהיה לה אפשרות להמשי ולעבוד על ניתוח אירועי .
"אני מרגישה שבכדי שהדברי יהפכו לספונטניי צרי לעשות ניתוחי אירוע ,הייתי רוצה עוד כמה
מפגשי שיוקדשו לעניי"; "הקורס הזה הוא תהלי ...חלק מהדברי הפנמתי ,אבל אני עדיי לא
מיישמת"; "הקורס הזה הוא יותר מדי קצר מכדי שנראה מול העיניי את המושגי ואת מה שה
נותני
חודשי

לנו מבחינת התוכ .חסר לנו ההמש ,היינו ממשיכי
בלי שו

כולנו ללא יוצא מהכלל עוד כמה

בעיה"; "הקורס נראה לי קצר ,לא הספקתי להתנסות ביישו

של הדברי

שלמדתי ,אולי אפשר להארי אותו"; "זה לוקח הרבה זמ ותרגול להבי איזה תבנית יש פה ומה
מקלקל את התקשורת ומה צרי לשנות".
ראיונות מעקב
נערכו ראיונות מעקב ע מדג של  14ממשתתפי הקורסי  .כפי שצוי לעיל ,על מנת להגדיל את
מדג המשתתפי שרואיינו בראיונות פתוחי נכללו בחלק זה של המחקר ראיונות ע משתתפי
שלא נערכו עמ ראיונות במהל הקורס .הנושאי הבאי עלו בניתוח הראיונות:
חשיבות מושגי התיוו – המרואייני
התייחסו למידה בה ה

משתמשי

הדגישו את חשיבות מושגי התיוו בראיונות המעקב .ה
במושגי התיוו ,ולתרומת מושגי התיוו לתקשורת ע

ב

המשפחה המתמודד וע בני משפחת ככלל.
הייתה שונות בדברי המרואייני  ,בי מרואייני שג לאחר סיו הקורס ממשיכי לשנ את שפת
התיוו ולהיות בקיאי

בה ,לבי מרואייני

שמודעי

לכ ששפת התיוו הפכה להיות חלק

אינטגרלי מדרכי התקשורת שלה  ,א ה אינ מנתחי במהל חיי היו יו את המרכיבי על
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פיה ה פועלי  .כ ,למשל ,ציינה מרואיינת" :מרכיבי התיוו נמצאי ליד המיטה שלי .אני כל
הזמ מגלגלת את זה .הנה יש פה העברה ,יש פה תיוו ,אלה באמת מושגי שהולכי איתי ".לעומת
זאת ,מרואיי אחר ציי" :אני לא יכול לשי את היד על המרכיבי הספציפיי של התיוו ,על
הכוונה וההדדיות ,מסוגלות .אבל אני יודע להשתמש בכלי

מבחינת השפה שאני משתמש בה,

מבחינת הדיבור ,מבחינת האופ בו אני מבקש דברי ".
מרואייני הדגישו את עצ העובדה ששפת התיוו הפכה לחלק אינטגרלי מדרכי התקשורת שלה
ואת השפעתה על דרכי התקשורת ע ב המשפחה המתמודד:
" ...א אני רוצה לשנות משהו או להשיג משהו אצל הבת ,אני לא שואל אותה א היא מסוגלת או
לא ,קוד אני מנסה להעביר לה מה אני רוצה ממנה ,לבדוק כמה הצלחתי להגיע אליה באינטרקציה,
לבדוק א היא קולטת מה שאני רוצה .אחר כ אני בודק מה המסוגלות שלה ומה המשמעות ,אבל
אנחנו לא מדברי על תיאוריה ,אנחנו מדברי על משהו שצרי להיות מעשי".
" ...בתחילת הקורס היה לנו תרגיל לשבת ע הב או הבת ולבדוק אית ציפיות .לנו היו ציפיות וג
למתמודד יש ציפיות .שאלו אותנו מה היינו רוצי לשנות בב ,ישבתי איתו בשביל לעשות מעי
תיאו  ,תיוו למטרה וזה היה מרתק .אני פשוט ישבתי ושתקתי ורק הקשבתי לו נטו .זה היה גילוי
אדיר של הרבה דברי ששימחו אותי .זה היה חשוב שאבי את נקודת המבט שלו .אני חוזרת על
הדבר הרבה פעמי  ,לראות את נקודת המבט שלו .אני מרגישה שהתעשרתי מאוד מהקורס".
מרואייני התייחסו ג להשפעה של יישו מושגי התיוו על כל בני המשפחה" :תיאוריית התיוו
שינתה את כל הבית ולא רק את הקשר הספציפי .כל חיי הבית השתנו ,לדבר בנחת יותר ,להבי את
השני ,כל פע לנסות דרכי חדשות .בזכות התיאוריה הבנתי שג הוא בנאד ויש לו רצונות וצרי
לכבד כל אד ע הרצונות והקשיי שלו .יש לו זכות קיו ואנחנו מנסי לשכנע אותו בדרכי
הנכונות כמו שלמדנו בקורס ,לתוו לו"; "הלימודי בקש"ת נתנו לי ולמשפחתי להתמודד ממקו
בריא .שפת התיוו הפכה משפה זרה לשפה אותה מדברי כל בני המשפחה".
חשיבות ניתוחי האירוע – רוב המרואייני הדגישו את חשיבות ניתוחי האירוע ככלי למידה .ה
התייחסו לתרומת ניתוחי האירוע להבנת אירועי בחייה מנקודת מבט שונות וחדשות" :ניתוחי
האירוע ה

הרגשתי שאני מצליחה להסתכל על הדברי

החלק החשוב ביותר בקורס .פתאו

מזוויות שלא יכולתי קוד לכ ,רגע אני חושבת ככה ומרגישה ככה .אבל מה היא חושבת ומה היא
מרגישה?" ניתוחי האירוע ִאפשרו למרואייני להסתכל על הדברי מרחוק ,ובכ לפתח נקודת מבט
שאפשרה ג
שונה על האירוע ִ

להבי את נקודת המבט של המתמודד" :א פע

להתייחס לילד חולה .כשניתחתי את האירועי

והסתכלתי עליה

לא ידעתי אי

מרחוק ,התמונה התבהרה...

התרחקתי ,פשוט ראיתי אותה בצורה אחרת ...קוד  ,כל דבר החלטנו בשבילה .אנחנו ידענו שהיא
חולה ,אז ניהלנו לה את החיי  ...אבל עכשיו כשאני קוראת את האירוע אני אומרת לעצמי ,תגידי מה
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את עושה? את היית מסכימה שיעשו ל את זה? שיחליטו בשביל כלכ הרבה החלטות? היא חולה.
היא לא מטוממטמת את מבינה?"; "קרה לי משהו ,אני קוד כל עושה הפרדה בי הרגש ,פחד ,כעס,
ותסכול ,אני מתרחקת ,מנסה ליצור מרחב ולבחו את זה .אני חושבת שאני יותר אובייקטיבית .זו
אובייקטיביות שמאפשרת לי לבחו ולהערי את המצב בעוד רובד".
התקווה – נושא התקווה הינו נושא מרכזי שעלה בראיונות המעקב .תקווה הנובעת משינוי בנקודת
המבט לגבי מצבי החיי עמ ה מתמודדי  ,שינוי בתפיסת ב המשפחה המתמודד ,והרגשה שיש
לה כלי להתמודד ע מצב .
"דיברנו על כושר ההשתנות ...זה דבר הנובע מהתיאוריה של פוירשטיי לפיו אד יכול להשתנות בכל
מצב ומצב .כשאני הייתי שואלת צוות רפואי ,תגידו לי יוצאי

מזה? היו עוני

לי על מה את

מדברת ...למדתי שאפשר לעשות דברי  ...לא האכילו אותנו בכפית של כס  ,לימדו אותנו תיאוריה
ודר וההתנסות צריכה לבוא ממני".
"למדתי לחיות ע

החלק הבריא של הב שלי ,הרי לא כולו חולה ,יש בו המו חלקי

בריאי

וטובי  .זה העיקר שלמדתי ,האד כישות משתנה ,ג אני משתנה וג הב שלי .הלימודי נתנו לי
אופק ,יש תקווה ,יש אפשרות ,קוד הכל היה מאוד צר".
שינוי בדרכי התקשורת ע המתמודד – מרואייני התייחסו לשינוי שה חוו באופ אישי כתוצאה
מההשתתפות בקורס .ה התייחסו לשינוי בחשיבה ובגישה כלפי המתמודד .ה תיארו גישה מקבלת
ורגועה יותר כלפי מצבי החיי עמ ה מתמודדי כתוצאה מההשתתפות בקורס .גישה בה יש
ניסיו רב יותר להבי את ההתנסות של המתמודד" :יש לי הרבה יותר סבלנות אחרי מאשר לפני ,אני
יותר מבינה אותו ואת הצרכי

שלו"; "א

קוד

ריחמתי עליה או לא הבנתי אותה ,אז מתו

המקו של הבנה ,כל הגישה שלי כלפיה השתנתה"; "אני מעלה פחות ביקורת ,הרבה פחות ,אני
משתדלת להביע דעות בצורה יותר זהירה ...בצורה של שאלה .אני יותר מקשיבה מבעבר ...המו
נכנסת לנעליי שלה"; "היו אני חושב יותר לפני שאני עושה משהו ...אני מתכונ יותר ולא שול
מהמות".
הכרה בצרכי של ההורה – מספר מרואייני הדגישו שה מודעי יותר לצרכי שלה כתוצאה
מהשתתפות
שבעצ

ג

בקורס והדבר מסייע לה

בהתמודדות " :אחד הדברי

שהבנתי דר קש"ת זה

אני קיי  .בעבר הייתי בתחושה שאני רק צרי להיות מסביב לבת ,בעזרת הכלי

שקיבלתי הבנתי מה שמגיע לי ".אחד הביטויי שחזר אצל המשתתפי הוא שינויי באיכות החיי
כתוצאה מהשינוי שה חוו .משתתפי ציינו" :הקורס העלה לי את מפלס השמחה בחיי "; "הקורס
שיפר לי את איכות החיי ".
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תמיכה – מרכיב נוס שצוי על ידי המשתתפי כמרכיב בלתי נפרד מהשתתפות בקורס הוא מרכיב
התמיכה .מרואייני ציינו את התמיכה שה קיבלו מהמשוב על האירועי ומהאפשרות להיפגש ע
הורי החווי התנסויות דומות" :זה נת לי מקו מבחינה חברתית .מקו שאני גאה להיות בו
כאמא למתמודד ".ע זאת ,מרואייני ציינו שהתמיכה לא היוותה מרכיב מרכזי בקורס אלא פועל
יוצא מההשתתפות בקורס.
המלצות לשינויי – הנושא המרכזי שהועלה בראיונות המעקב הינו הצור בהמשכיות לאחר סיו
הקורס .קיי

צור במפגשי מעקב או קורס המש שיאפשרו לבסס את החומר הנלמד" :יש לי

הרגשה שלפעמי אנשי  ,רק לקראת סו הקורס ,מתחילי להבי מה קש"ת מציעה לה ואז כאילו
ה נשארי באוויר ומישהו צרי לתת עוד דחיפה ,עוד כלי  ,עוד דר ".המלצה נוספת שהועלתה
היא לשלב אמצעי הוראה נוספי שיסייעו בהבנת הנלמד בקורס .למשל ,לתת למשתתפי הקורס
משימות לימודיות ,כמו קריאת מאמר והצגתו בקורס ,שיעודדו את לימוד והפנמת החומר
התיאורטי.
המלצות שהועלו על ידי משתתפות מהמגזר החרדי ה לקיי ג קורס ג בעבור גברי  .כמוכ ,ה
התייחסו לקשיי

ע

שפת המושגי

של הגישה הקוגניטיביתדינמית" :יש מילי

יפות בעברית

שאפשר להשתמש בה ולא צרי את השפה המסורבלת הזו ...תראי ,אנחנו לא בגיל של השפה
העברית החדשה ,כל יו יוצאות מלי חדשות ...אנחנו נשי מבוגרות והמילי האלה ה לא מהדור
שלנו .כל הזמ היינו צריכות לפענח למה המנחה מתכוונת .נכו זה אוניברסיטאי וזה אקדמאי ,תנו
לנו מילי פשוטות".
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סיכו והמלצות
סיכו הממצאי
מרכיב מרכזי בדוח זה הינו הערכת השינויי
הקוגניטיביתדינמית .אחת הדרכי

חוו עקב למידת הגישה

שמשתתפי הקורסי

המרכזיות לבחו זאת ,הייתה באמצעות הערכת יכולת

המשתתפי במהל הקורס לנתח אירועי חיי  .הממצאי מצביעי על כ שההשתתפות בתכנית
קש"ת משנה את תפיסת המשתתפי את אירועי החיי עמ ה מתמודדי  ,ואת תפיסת את
הכלי

שעומדי

לרשות

להתמודד ע

האירועי  .הרמה הגבוהה ביותר של הערכת יכולות

המשתתפי בניתוחי האירוע נמצאה לגבי יכולת התיאור של האירוע ותוצאותיו .רמת הביניי של
הערכת היכולות נמצאה לגבי יכולת ההפרדה בי רגש ,לקוגניציה ולהתנהגות באירועי  .רמה נמוכה
יותר של הערכת יכולות המשתתפי נמצאה לגבי יישו המושגי התיאורטיי של הקורס .הערכת
ניתוחי האירוע מצביעה ג על שינוי בתפיסה העצמית של המשתתפי את יכולותיה לפתח דרכי
התמודדות ע

האירועי  ,להתגבר על מכשולי

פנימיי

בתהלי ההתמודדות ע

וחיצוניי

האירועי וביכולות להתאי את הפתרונות למצבי עמ ה מתמודדי .
ממצאי נוספי  ,המצביעי על שינוי בתפיסה ובהתמודדות ע אירועי חיי  ,נמצאו בהשוואה בי
אירועי שהמשתתפי דיווחו בתחילת הקורס כאירועי שמפריעי לה  ,לבי התייחסות לאות
אירועי בסיו הקורס .השוואה זו מצביעה על ירידה במידה בה אירועי אלההפריעו למשתתפי
בסיו הקורס ,ושיפור במידה בה ה מרגישי שיש לה כלי להתמודד ע האירועי  .בתשובות
על השאלות הפתוחות המשתתפי נתנו דוגמאות לכלי ולשפה החדשה שה רכשו בקורס .שינוי
שתואר על ידי המשתתפי כפועל יוצא מהשינוי החשיבתי וכלי ההתמודדות שה רכשו בקורס ,הינו
שינוי במימד התקווה והאמונה שיש ביכולת לשנות את מצב .
תשובות המשתתפי על השאלוני שהועברו בסיו הקורסי מצביעות על הערכות גבוהות יותר של
המשתתפי

את השינויי

שהתרחשו במצבי החיי

בתפיסת
עמ

ה

את אירועי החיי

עמ

מתמודדי  .מבי השינויי

ה

מתמודדי  ,מאשר שינויי
שחלו במצבי החיי  ,ממוצעי

התשובות הגבוהי ביותר נמצאו לגבי השיפור שחל כתוצאה מההשתתפות בקורס ביחסי ע בני
המשפחה שאינ מתמודדי ע פגיעות נפשיות ,ובתקשורת ע ב המשפחה ע הפגיעה הנפשית.
הערכות נמוכות יותר נמצאו לגבי שיפור שחל כתוצאה מההשתתפות בתכנית אצל ב המשפחה ע
הפגיעה הנפשית ובקשר ע השירותי הטיפוליי  .הסבר אפשרי להבדלי אלה בי שינויי התפיסה
לבי השינויי

המעשיי

הינו הדגש בדרכי העבודה של תכנית קש"ת על הקניית כלי חשיבה

והתמודדות להורי  ,ולא על שינוי בקרב בני המשפחה המתמודדי ע פגיעות נפשיות.
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הממצאי

מצביעי

על שונות בי המשתתפי

בתהלי הפנמת המושגי

התיאורטיי  .חלק

מהמשתתפי הפנימו את מושגי התיוו כבר בשלבי מוקדמי של הקורס ,ואחרי רק בשלבי
מתקדמי יותר של הקורס .ואכ בשלבי מתקדמי של הקורס דיווחו פחות משתתפי על קשיי
ביישו

תוכני הקורס .ככלל ,נית להניח שקצב הלמידה והפנמת החומר התיאורטי מושפעי

ממרכיבי  ,כמו יכולות הלמידה של משתתפי הקורס ,התנסויות קודמות שלה בלמידה בהקשרי
אקדמיי  ,או מידת החשיפה שהייתה לה

בעבר לתוכני הקורס .הראיונות ע

מנחי הקורסי

מצביעי על כ שבדרכי הפעולה של המנחי ניתנת תשומת לב רבה לשונות בי משתתפי הקורסי
ולהתאמת קצב ההנחיה למאפייני המשתתפי .
עצ העובדה שתכנית קש"ת התקיימה לראשונה בבני ברק מהווה פריצת דר בדרכי העבודה ע
האוכלוסייה החרדית .הממצאי מצביעי על הצור בקורס בעל אוריינטציה אקדמית ומעשית ,ועל
החשיבות של קורס כזה לאוכלוסייה שהנגישות שלה למקורות ידע מוגבלת; ועל החשיבות הרבה
שיש למרכיב הלמידה לגבי משתתפות מהחברה החרדית .חשיבות זו נובעת ,בי היתר ,מהמחסור
במשאבי הסיוע בקהילה החרדית.
הערכת הקורס בבני ברק מצביעה ג על חשיבות מרכיב התמיכה בשביל משתתפות מהמגזר החרדי.
בעוד שמשתתפי הקורסי

האחרי

התייחסו למרכיב התמיכה כמרכיב חשוב ,א משני ,נראה

שלאור הבדידות הרבה עמה מתמודדות משפחות במגזר החרדי ,המשתתפות בקורס בבני ברק
התייחסו למרכיב התמיכה כמרכיב בעל משמעות רבה.
מרכיב ייחודי של דרכי הפעולה של תכנית קש"ת הוא השילוב בי מנחי שה אנשי מקצוע לבי
מנחי שה בני משפחה של אנשי המתמודדי ע פגיעות נפשיות .ההורי המנחי משמשי מעי
מתווכי

להבנת החומר ,כמו ,למשל ,באמצעות הדוגמאות שה

משלבי

מהתנסות

האישית.

ככלל ,ההורי המנחי מייצגי את ההנחה שהשילוב בי ידע לניסיו אישי מהווה משאב מרכזי
וחשוב .תיאר זאת היטב אחד ההורי המנחי " :מאוד הסתמכנו על הדוגמאות שלי .זה שהייתי
מכניס את הסיפור האישי ,זה מאוד חשוב ,צרי להבי את זה .לא רק הסיפור חשוב אלא ג אי
אתה מתרג את זה לשפה שמלמדי בה ,לשפת הגישה הקוגניטיביתדינמית .כשאני נות דוגמה,
אני נות אותה בשפה הקוגניטיבית .אני עוצר רגע ואומר 'הנה ,זה ממחיש את העיקרו הזה והזה'".
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המלצות
הממצאי מצביעי על הצור במסגרת המש לתכנית קש"ת – מסגרת שתאפשר למשפחות להפני
את החומר התיאורטי ,ולחזק את היכולת לתרג את החומר התיאורטי לשפת המעשה .הנחיצות של
פיתוח מערכת תומכת ומייעצת באה לידי ביטוי בממצאי

בדרכי

שונות ,כמו ,למשל ,בעצ

העובדה שיש משתתפי שרק לקראת סיו הקורס הרגישו שה מצליחי לייש את תוכני הקורס.
דוגמה נוספת לנחיצותה של מערכת המש היא של הורי מנחי שהתייחסו לכ שהשתתפות פע
נוספת בקורס ִאפשרה לה להבי טוב יותר את המונחי התיאורטיי .
הצור במסגרת המש תוא את אחד מעקרונות הפעולה של המנחי של תכנית קש"ת המתייחס
ללמידה כתהלי .התהלי אינו מסתיי ע סיו הקורס ולכ יש לפתח מסגרת למידה ותמיכה
שתאפשר לכלל המשתתפי להפני את תוכני הקורס ולהבי את המושגי התיאורטיי  .מער מעי
זה יכול ג לענות על הצור של אות משתתפי שהפנימו את תוכני הקורס ,א עדיי יש לה צור
בתמיכה ובסיוע בדרכי החשיבה אי לייש את תוכני הקורס .מסגרת המש יכולה להיות ,למשל,
קורס המש ,או קיו מפגשי תקופתיי שמטרת חיזוק והפנמת התכני וסיוע לתרגומ לשפת
המעשה .כמוכ ,נית לחשוב על פיתוח מער תמיכה שיספק למשתתפי מקו להתייעצות במצבי
בה ה מתלבטי כיצד לייש את תוכני הקורס.
כפי שצוי לעיל ,לאור החשיבות הרבה שהייתה לקורס קש"ת בשביל המשתתפות בקורס בבני ברק,
יש חשיבות לקיו קורסי נוספי בחברה החרדית .כמוכ ,לאור היעדר מקורות תמיכה וסיוע
בשביל המשתתפות שבאות ממגזר זה לאחר סיו הקורס ,יש לפתח מסגרות משלימות לקורס קש"ת
הקשיי

במגזר החרדי .נחוצות מסגרות שיסייעו למשתתפות בהתמודדות ע

הרבי

הכרוכי

בטיפול ובקשר ע ב משפחה ע פגיעה נפשית ,כולל קשיי הנובעי מההתייחסות בחברה החרדית
לאוכלוסייה זו .יש לתת את הדעת ג

להתאמת שפת הגישה הקוגניטיביתדינמית למשתתפות

במגזר החרדי .למרות המאמ של צוות ההנחיה לפשט את השפה של גישה זו ,מרואיינות מהמגזר
החרדי הביעו קושי בהבנת המינוחי השוני של גישה זו.
תפיסת החשיבה של תכנית קש"ת ועקרונות ההנחיה של התכנית ה מרכיבי שנית ליישמ לא רק
במסגרת תכנית קש"ת ,אלא ג ככלל בדרכי העבודה השיקומית בקהילה של אנשי המתמודדי ע
פגיעות נפשיות ,וא בעבודה השיקומית ע
לעבודה ע

נפגעי ראש ,ע

אנשי

מתמודדי

ובני משפחה בתחומי

שחוו שיתוק מוחי ,וע

ילדי

ע

עיכובי

אחרי  ,בדומה
התפתחותיי .

עקרונות פעולה – כמו התייחסות להורי כשותפי בתהלי השיקו  ,תפיסת ההורי כבעלי יכולת
ללמוד גישה תיאורטית וליישמה במצבי החיי עמ ה מתמודדי  ,התמקדות בתהליכי )שינוי
תפיסת ההורה( ולא בהכרח בתוצאות – יכולי להיות רלוונטיי למגוו מצבי הנחשבי לעתי
כחסרי תקווה בעבודה השיקומית .לכ ,יש חשיבות להכללת של עקרונות אלה בתכניות הכשרה של
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אנשי מקצוע העוסקי

בתחו

השיקו

בקהילה .הדוגמאות שנתנו ההורי

לשינויי

שה

חוו

כתוצאה מההשתתפות בתכנית קש"ת מעידות על חשיבות של עקרונות אלה.
לסיו דוח זה מובאי דבריה של משתתפת שהצטרפה לתכנית קש"ת חסרת תקווה .דבריה מהווי
דוגמה לטיב השינויי שמרואייני תיארו כתוצאה מההשתתפות בתכנית:
"התקווה ,אני הייתי חסרת תקווה לחלוטי ,אני זוכרת שהייתי חוזרת מהעבודה כל יו
במש שנתיי ורק בוכה ,לא זה לא יכול להיות ,למה זה קרה לי ,מה הפילו עלי את התיק
הזה ,מה עשיתי ,בטח עשיתי משהו לא טוב ...זה פתח לי צוהר עצו ... .כשהגעתי לשיעור
הראשו ,אני עולה במדרגות והיה כתוב ש 'הפקולטה למקצועות הבריאות' את יודעת מה
השלט הזה עשה לי? מדובר בבריאות ולא בחולי .כבר מאות  5מדרגות החלה לפמפ בי
התקווה הזו ...היחס של המנחי שהוא לא רק תמיכתי אלא אקדמי ...מספרי סיפורי
ומעלי דברי אבל ג חושבי אי אפשר לחשוב על הדברי אחרת .בקורס למדתי שפה
חדשה ,ע אוצר מילי משלה ,תרבות מרתקת ,תפיסה פילוסופית שיש בה אמונה ותקווה.
בשפה החדשה למדתי שיש אפשרות לשינוי קוגנטיבי על א הקשיי  ,א מקפידי להשתמש
באוצר המילי של תיוו .לדובר שפת התיוו יש תפקיד חשוב וזה נות תחושה של שליחות.
הוא כמו מתוו אנושי שמסנ ,מדגיש ,מחליש כדי שלמקבל המסר יהיה קל יותר".
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נספחי
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נספח   1שאלו פרטי רקע של המשתתפי
פרטי על המשתת בקורס
 . 1מי . 1 :ז . 2נ
 . 2גיל ______
 . 3השכלה_____________ :
 . 4היכ נולדת?
 . 1ישראל  . 2מדינות חבר העמי  . 3אפריקה  . 4צפו אמריקה  .5דרו אמריקה
 . 6אירופה המערבית  . 7אחר __________
 .5הא הינ עולה חדש  . 1כ  . 2לא
 . 6א כ ,מהי שנת עליית לאר? ________________
 . 7מהו המקצוע של? _________
הא אתה  . 1 :חילוני  . 2מסורתי  . 3דתי  . 4חרדי
 . 8מהי הדת של ?  . 1יהודי  . 2מוסלמי  . 3נוצרי
 . 9הא השתתפת בעבר בקורסי או הכשרה כלשהי על התמודדות ע ב המשפחה ע פגיעה?
נפשית?
 . 1כ  . 2לא

 . 10א כ ,אנא פרט/י
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____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 . 11הא השתתפת בעבר בקבוצות תמיכה?
 . 1כ  . 2לא
 . 12א כ ,אנא פרט/י
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 . 13הא הקשר של ע ב המשפחה ע פגיעה נפשית הוא של:
 . 1אב  .2א  . 3אח  .4אחות  .5אחר ,אנא פרט/י __________
פרטי על ב המשפחה ע הפגיעה הנפשית:
 . 14גיל ________
 . 15מצב משפחתי  . 1רווק/ה  . 2נשוי/ה  . 3גרוש/ה  . 4אלמ/ה  .5פרוד/ה

 . 16ע מי ב המשפחה ע הפגיעה הנפשית גר/ה:
 .1לבד  . 2ע ב/בת זוג . 3ע הורי  . 4ע ילדי  . 5ע שות  /ה  . 6במסגרת טיפולית/שיקומית
 . 7אחר ,פרט/י _________
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 .17א ב המשפחה ע הפגיעה הנפשית גר בבית הוריו ,מיה האנשי הנוספי הגרי בבית
ההורה?
_________________________________________________________
 .18הא יש לב המשפחה ע הפגיעה הנפשית ילדי ?  .1כ  . 2לא
 .21 – 19הא המתמודד :
 .19עובד בשכר?  . 1כ  .2לא
 . 20לומד?  . 1כ  . 2לא
 .21מתנדב?  . 1כ  . 2לא
 . 22הא ב המשפחה ע הפגיעה הנפשית אושפז בעבר?  . 1כ  . 2לא
 . 23מהו מספר פעמי שב המשפחה ע הפגיעה הנפשית אושפז במהל השנתיי האחרונות?
_____________________
 . 24במידה והאבחנה של המתמודד ידועה ל ,מהי?
______________________________________
 . 25הא הוא/היא מתמודד/ת ע תחלואה כפולה ?  . 1כ  .2לא
 . 26א כ ,אנא פרט מהי התחלואה הכפולה?
_____________________________________
 . 27לפני כמה שני אובחנה לראשונה הפגיעה הנפשית? ___________
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נספח   2שאלו להערכת הצרכי של המשתתפי בתכנית קש"ת
מטרת של השאלות הכלולות בשאלו זה לאפשר לנו לדעת מה התחומי עמ את/ה מתמודד
בהצלחה ,ומה

התחומי

עמ

את/ה מתקשה להתמודד .תשובותי יאפשרו לנו להערי את

הצרכי של משתתפי התכנית.

אנא השב/י לשאלות הבאות בהתבסס על התנסות והרגשת במהל החודש האחרו:
 . 1באופ כללי ,אי אתה מרגיש שאת/ה מתמודד/ת ע הקשר והטיפול בב המשפחה ע הפגיעה
הנפשית?
 .1גרוע  . 2לא טוב  . 3סביר  . 4טוב  . 5טוב מאוד
 .2מה התחומי שאת/ה מצליח/ה להתמודד עמ טוב בטיפול בב המשפחה?

 .3אנא ת/י דוגמא/ות לאופ בו את/ה מתמודד/ת באופ מוצלח בטיפול בב המשפחה.
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 . 4הא יש תחומי נוספי שאינ קשורי באופ ישיר בטיפול בבנ/בת שברצונ לציי דרכי
התמודדות מוצלחות של עמ? א כ ,אנא פרט/י.
חלק זה כולל שלוש טבלאות המתייחסות לשלושה תחומי אפשריי של אירועי עמ יש ל קושי
להתמודד .אנא פרט/י את אות אירועי שאת/ה מתקשה בה  ,את תדירות התרחשות וסמ/י
בעיגול את הערכת את כל אחד מהמצבי בסקלה בה = 1 :בכלל לא ו= 5במידה רבה מאוד.
 .5אירועי בתחו הטיפול בב המשפחה בחיי היו יו בסביבה הביתית
תיאור האירוע

מספר פעמי
שהמצב מתרחש
בשבוע

באיזו מידה
המצב מפריע ל

באיזו מידה
יש ל כלי
להתמודד ע
המצב

באיזו מידה
את/ה מאמי/ה
שנית להפחית
את הקושי

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

 . 6אירועי בתחו הקשר של ב המשפחה ושל ע שירותי טיפוליי/שיקומיי
תיאור האירוע

מספר פעמי
שהמצב מתרחש
בשבוע

באיזו מידה
יש ל כלי
להתמודד ע
המצב

באיזו מידה
את/ה מאמי/ה
שנית להפחית
את הקושי

באיזו מידה
המצב מפריע ל

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321
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 . 7אירועי נוספי שהנ מתקשה בה כולל מצבי שאינ קשורי ישירות לטיפול בבנ/בת
אנא פרט/י מצבי נוספי שהנ מתקשה בהתמודדות עמ  ,את תדירות התרחשות והער/י אות
באמצעות סקלה בה= 1 :בכלל לא ו = 5במידה רבה מאוד.
תיאור האירוע

מספר פעמי
שהמצב מתרחש
בשבוע

54321

באיזו מידה
יש ל כלי
להתמודד ע
המצב

54321

באיזו מידה
את/ה מאמי/ה
שנית להפחית
את הקושי

באיזו מידה
המצב מפריע ל

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

54321

לגבי אחד מהאירועי שציינת בטבלאות על אירועי עמ את/ה מתקשה ,אנא תאר/י את האירוע
ואת דרכי התמודדות ע האירוע?
 . 8א .מהו האירוע?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ב .מה כל אחד מהמעורבי עשה?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ג .אי כל אחד מהמעורבי באירוע 
הרגיש?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
חשב?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ד .מה היו תוצאות האירוע?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 . 9באיזו מידה את/ה מרגיש/ה שיש ל יכולת להתמודד ע האירוע?
]
1
בכלל לא

[
2

3

5

4

במידה רבה מאוד

 . 10מה אתה מצפה לקבל מההשתתפות בתכנית קש"ת?
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נספח   3שאלו לניתוח אירוע

מטרתו של שאלו זה לסייע לנו להערי את תרומת תוכני הקורס להתמודדות ע אירועי אות
את/ה חווה .אנא רשו /י את תעודת הזהות של בראש העמוד .מטרת רישו זה הנה לאפשר איסו
וניתוח מסודר של השאלוני

שיועברו במהל התכנית לצור הערכתה ויחד ע

זאת לשמור על

האנונימיות של התשובות.
אנא תאר/י אירוע עמו/ה התמודדת במהל השבועיי האחרוני ופרט/י מי היה מעורב בו:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
מה כל אחד מהמעורבי עשה?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
אי כל אחד מהמעורבי באירוע –
הרגיש?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
חשב?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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מה היו תוצאות האירוע?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

באיזו מידה את/ה מרגיש/ה שיש ל יכולת להתמודד ע האירוע?
]
1

[
2

3

4

בכלל לא

5
במידה רבה מאוד

באיזו מידה תוכני הקורס העניקו ל כלי לחשוב על האירוע באופ שונה?
]
1

[
2

3

4

בכלל לא

5
במידה רבה מאוד

אנא פרט/י
______________________________________________________________
______________________________________________________________
באיזו מידה תוכני הקורס מסייעי ל להתמודד ע אירוע זה?
]
1
בכלל לא

[
2

3

5

4

במידה רבה מאוד

אנא פרט/י
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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באיזו מידה את/ה חווה קשיי ביישו תוכני הקורס?
]
1
בכלל לא

[
2

3

5

4

במידה רבה מאוד

אנא פרט/י
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
באיזו אופ משפיעה הסביבה החברתית בה את/ה חי/ה על יכולת לייש את תוכני הקורס?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
הא חל ב שינוי כלשהו במהל השתתפות בקורס עד כה?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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נספח   4שאלו להערכת תכנית קש"ת בסיו התכנית

הערכת ההתנסות

מחשבות על ההתנסות
בתכנית
 .1תוכני הקורס סייעו לי בהתמודדות
ע האירועי שאני מעורב/ת בה
 . 2רכשתי תפיסה חדשה על דרכי
ההתמודדות ע האירועי אות אני
חווה
 . 3אני מאמי/ה שנית ליצור שינוי
באופ התמודדותי ע מצבי שוני
 .4התאפשר לי במהל הקורס לייש
את כלי התיוו בחיי היו יו
 . 5החומר התיאורטי של הקורס מוב
לי
 .6הגישה התיאורטית שהועברה
בקורס מתאימה למגוו מצבי החיי
עמ אני מתמודד/ת
 . 7חל שינוי בתפיסתי את האירועי
שאני חווה
. 8חל שיפור כתוצאה מהשתתפותי
בקורס בתקשורת שלי ע ב
המשפחה ע הפגיעה הנפשית
 . 9חל שיפור כתוצאה מהשתתפותי
בקורס בהתנהגות של ב המשפחה ע
הפגיעה הנפשית
 .10חל שיפור כתוצאה מהשתתפותי
בקורס בדרכי התמודדותי ע הקשר
ע גורמי טיפוליי
 . 11חל שיפור כתוצאה מהשתתפותי
בקורס ביחסי ע בני משפחתי
 . 12תוכני הקורס סייעו לי לשפר את
דרכי התמודדותי ע מיגוו מצבי
חיי

בכלל לא במידה במידה במידה במידה
רבה מאוד
מועטה בינונית רבה
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 . 13עד כמה היה חשוב ל שהתכנית התקיימה במסגרת אוניברסיטאית?
]
1
בכלל לא

[
2

3

5

4

במידה רבה מאוד
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אנא פרט/י מדוע? ________________________________________
________________________________________
 . 14הא השתתפות בקורס סייעה ל באופ כלשהו? א כ ,אנא פרט/י
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
 . 15אנא פרט/י מה המרכיבי הספציפיי בתכנית שסייעו ל?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
 . 16הא יש נושאי שלדעת היו חסרי בתוכני הקורס? א כ ,אנא פרט/י
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
 . 17הא היו דברי נוספי שההשתתפות בקורס תרמה ל )מעבר ללמידת
תוכני הקורס ויישומ (?
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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 . 18מה קיבלת באופ אישי מהשתתפות בקורס?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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