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דבר המערכת
קוראות וקוראים יקרים, 

אנו שמחים להציג בפניכם את “ראי – מבט לחינוך לסיעוד”, גיליון מספר 8.
כתב עת זה מתפרסם במטרה להציג את העשייה והנושאים המעסיקים את 
שלושת הקמפוסים האקדמיים לסיעוד של הכללית בקפלן, מאיר ובילינסון.
בפתח הגיליון מציגות ד”ר רבקה חזן-הצורף ושלומית שיק את מורכבות 
עבודתם של המדריכים הקליניים, הנדרשים לעסוק בחניכת סטודנטים לצד 
אחריותם בטיפול במטופלים בשדה הקליני. הצגת מודל חניכה ממוקד, 
המנחה את הסטודנטים להתנהגויות קליניות חשובות, ויישומו בבית הספר, 
יאפשרו למדריכים הקליניים להתמודד עם שפע המשימות העומדים בפניהם. 
מורות מקמפוס מאיר, אורנה בקאל ומירי ביטון, יחד עם חברות צוות 
בכירות בקרן ע”ש רות ורובל - מרגלית דרורי, נחמה דורי ופרופ’ תמר 
קרוליק - מתארות במאמרן השתלמות של מורות בסיעוד בהקניית מיומנויות 
התערבות לטיפול בחולים כרוניים ובבני משפחתם על פי מודל אינטגרטיבי, 

ושילוב המודל בתוכנית הלימודים ובהתנסות הקלינית. 
סטודנטים לסיעוד בתקופת התנסותם הקלינית חשופים לדילמות אתיות, 
שלא פעם מעוררות קושי בהתמודדות ובביטוי עמדותיהם. למורות יש חלק 
חשוב בפיתוח היכולת המוסרית וההתנהגות המקצועית בהתמודדות עם 
דילמות אתיות. ניבין עמר מנשאדי ואולגה אברבוך מקמפוס רבין, מציגות 
גישות הוראה באתיקה במסגרת ההתנסות הקלינית בשילוב דוגמאות 

מהנעשה בבית ספרן. 
המפתח ללמידה משמעותית של סטודנטים לסיעוד בהתנסות הקלינית 
היא היכולת לבצע אינטגרציה בין החומר העיוני להתערבויות הקליניות. 
יכולת האינטגרציה דורשת חשיבה ברמה גבוהה וחשיבה ביקורתית מצד 
הסטודנטים. מרינה וקסלר וקרן וקשי מקמפוס מאיר, מתארות במאמרן 
את הדרך המושכלת לקדם הוראה בהתנסות הקלינית באמצעות משחק 

ויצירתיות. 
שלומית שיק, ד”ר רבקה חזן-הצורף ורימה לבנפלד מקמפוס קפלן, מציגות 
את הטמעת התקשורת הבין אישית החשובה ביחסי מטפל-מטופל בהתנסות 
הקלינית, וכלים שנבנו בבית הספר ללימוד והערכת מיומנויות התקשורת 
הבין אישית בקרב סטודנטים המתנסים בסיעוד המבוגר ובריאות הנפש.  
שילוב רשתות חברתיות כפלטפורמה לימודית במסגרת לימודי הסיעוד, 
על ההיבטים החיוביים והשליליים שבכך, מוצג במאמרם של שרית שפיר 
ואלכס לויטין מקמפוס רבין. בתי הספר לסיעוד חייבים לפתח מדיניות 
ברורה להתנהגות הולמת של המורים והסטודנטים ברשתות החברתיות, 

לצד האמצעים שיינקטו כאשר הכללים מופרים. 
לבסוף, אנו מברכים על קיומו של אירוע מרגש שנחגג לרגל יובל ה-50 לבית 
הספר האקדמי לסיעוד מאיר. רותי פרישמן מבית הספר מביאה רשמים 

מהאירוע.
תודה למורים ולמורות שהשקיעו רבות בהצגת מאמריהם המקצועיים 

בגיליון הנוכחי.

בברכת קריאה מהנה, 

מלכה פרדקין
בשם המערכת

בשער:
דיוני סטודנטים בכללית 

האקדמיה לסיעוד 
קמפוס קפלן

בפתח הגיליון
שלום לכולכם,

אני מברכת על פרסום גיליון מספר 8  של כתב 
העת “ראי”, שרואה אור אחת לשנה ומהווה במה 

לעשייה הרב גונית בחינוך לסיעוד.
כמדי שנה, כתב העת מציג בפנינו מהנעשה 
ב”כללית האקדמיה לסיעוד” וחושף אותנו 
למגמות, לעשייה הדינמית, לחידושים ולמחקר 

בתחום החינוך.
למגוון התוכניות והפרויקטים המוצגים בפניכם 
יש תרומה ניכרת לפיתוח הכישורים המקצועיים 
הן של סגל בתי הספר והן של הסטודנטים. אלה 
מעודדים תפיסה רחבה של התפקיד, חשיבה 
אינטגרטיבית, יזמות, יצירתיות ומיומנויות 

תקשורת ייחודיות.
מדי שנה אנו מבורכים וגאים במאות בוגרים, 

ועל כך, תודה לכל העושים במלאכה.
יחד נמשיך לפתח ולהתפתח ונשמור על מסורת 

של הובלה ומנהיגות.

ד"ר לימור יריב
מנהלת המחלקה לחינוך ומחקר בסיעוד

קמפוס רבין )דינה(
קמפוס קפלן
קמפוס מאיר
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עורכת: מלכה פרדקין )כללית האקדמיה לסיעוד קמפוס רבין(
מערכת: ד"ר לימור יריב )סגל אחות ראשית(, עו"ד תמירה חפץ )סגל 

אחות ראשית(, מרינה וקסלר )כללית האקדמיה לסיעוד קמפוס מאיר(,
ד”ר רבקה חזן-הצורף )כללית האקדמיה לסיעוד קמפוס קפלן(

עריכה: אורן שריג • עיצוב והפקה: שריג רעיונות
LimorYa@clalit.org.il לתגובות והעברת חומרים
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כללית האקדמיה לסיעוד – קמפוס קפלן היא שלוחה של ביה"ס לסיעוד ע"ש הנרייטה סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית

ד"ר רבקה חזן-הצורף | RN, PhD | מנהלת כללית האקדמיה לסיעוד – קמפוס קפלן 

שלומית שיק | RN, MA | מורה בכירה, מרכזת תחום בריאות הנפש | כללית האקדמיה לסיעוד – קמפוס קפלן 

מודל חמש הדקות
5MP שם המאמר: ניהול הדרכה קלינית ממוקדת באמצעות מודל

המדריכות הקליניות בשדות ההתנסות עובדות בסביבה מאתגרת, בין תפקידי הדרכה לבין עמידה 
במשימות מערכתיות. לפיכך, חשוב למצוא הלימה בשיטות ההדרכה לתנאים בשדה. המודל המובא 
כאן מציג שיטת הדרכה, מתוקפת ומהימנה, הניתנת ליישום בזמן מינימלי. מומלץ להכין את שותפי 

ההוראה-למידה )מורות, מדריכות, סטודנטים(, טרום קלינית, לשימוש במודל זה

תפקיד האחות במאה ה-21 דורש ממערכת 
ההכשרה בסיעוד לייצר בוגרים בעלי כישורים 
גבוהים בהלימה להתפתחות המדע, התקשורת 
ובהתייחס  והעולם הגלובלי,  הבינלאומית 
לטכנולוגיות המתקדמות בתחום הרפואה, 
העיקריים  התחומים  והמחשוב.  המכשור 
הנדרשים כיום בתוכנית ההכשרה הבסיסית 
של האחות התחילית והמקצועית, הם ניהול 
מצבי חולי מורכבים, מיומנויות גבוהות בקבלת 
החלטות קליניות, שליטה מלאה בטכנולוגיות 
המידע, יכולות גבוהות בניהול תקשורת רבת 
ערוצים, שליטה מלאה בעקרונות בטיחות 
ומדדי איכות, מיומנות מתקדמת בעבודת צוות 
וביצוע התערבויות על פי עקרונות של סיעוד 
מבוסס ראיות. כל אלה ועוד, מתאפשרים הודות 
למיומנויות מתקדמות בהדרכת מטופלים 
אפקטיבית. בהתאם לתמורות שחלו בעשורים 
האחרונים בסביבת מערכת החינוך בארץ 
ובעולם, אנו, אנשי החינוך בסיעוד, מחויבים 
לפתח מיומנויות מותאמות למאה ה-21, כגון 
יכולת פתרון בעיות מורכבות, ניתוח וסינתזה 
של מידע, חשיבה מערכתית ויצירתית, תקשורת 
בין אישית ועבודת צוות, העברת ידע ושימוש 
בו לצורך התמודדות עם סוגיות שונות ובעיות 
מגוונות, יכולת ביקורת והערכה ושימוש בה 
לבחינת פתרונות חלופיים, משמעת עצמית 
וניהול זמן, מיומנות השימוש בכלי תקשוב ועוד.
מזה כשני עשורים ויותר, נשאלת השאלה 
ונבחנת הסוגיה – מתי, על ידי מי וכיצד תנוהל 
ההכשרה המעשית של הסיעוד. לא ניכנס לכך 
במאמר זה, אך ראוי לציין שבסקירת ראיות 
בספרות המקצועית מוצעת דרך לקליטת בוגרי 
תוכנית ההכשרה בסיעוד: בחסות המעסיק 
)residency(, הבוגרים נקלטים לאחר קבלת 
רישיון זמני לתוכנית חניכה, הכוללת שלושה 
חודשי התנסות במחלקות פנימיות וכירורגיות 
ושישה חודשים ביחידות לטיפול נמרץ. בסיום 
התוכנית הם מסוגלים לטפל בחולים מורכבים. 
בתקופה זו משולם להם שכר, ורק לאחריה הם 
נקלטים למחלקות האם. כמו כן נמצא שתוכנית 
החניכה )residency( נמצאה כיעילה יותר 
כלכלית בהשוואה לקליטה ללא חניכה, שבה 
קיים שיעור נשירה גבוה. לא נמצא שהארכת 
בתקופת ההכשרה  הקליניות  ההתנסויות 
הבסיסית משפרת מוכנות מקצועית. מומלץ 

אפוא להעביר את הבוגרים לתקופת החניכה 
באחריות המעסיק העתידי.

בהכשרה הקלינית בשדות, בית הספר האקדמי 
לסיעוד נעזר בחונכים, בוגרי ההכשרה בהדרכה 
קלינית, העוסקים במסירות בחניכה אך בו 
בצוות  אינטגרלי  כחלק  זמנית מתפקדים 
המחלקה. בספרות פותח מודל הנותן מענה 

למציאות זו.
המדריכים הקליניים הם המפתח לחוויית 
הסטודנט בשדה והם אלה המאפשרים לו 
הזדמנויות למידה בהתנסות מקצועית. למרות 
שתפקיד המדריך הקליני לשמש מדריך ודגם 
תפקיד, הרי שלמורה מהאקדמיה תפקיד חשוב 
ביותר, שכן היא שמספקת את הקשר החיוני בין 
ההתנסות הקלינית לבין התוכנית האקדמית. 
היא מכוונת את יכולות הסטודנט והמדריך 
הקליני להתנסות מעורבת בתוכנית החניכה, 
תומכת ומשפיעה בפועל על התנהלות החניך 
והמדריך, ומהווה מקור לתהליכי חינוך וייעוץ 

בסיעוד במהלך ההתנסות הקלינית.
במאמר זה יוצג מודל של מיקוד חניכה בחמישה 
צעדים של ליווי המורה האקדמית, בשילוב 
מקביל של חמישה שלבי החניכה הקלינית 

הנעשית על ידי המדריך הקליני המורשה.

<<< חמשת שלבי החניכה הקלינית
)The Five Minute Preceptor = 5MP(

שלב 1 = הבאת הסטודנט לידי נקיטת עמדה.
שלב 2 = גישוש לעבר ראיה תומכת.

צעד 1 = שלבים 1,2 = להכין את הסטודנט 
לקראת נקיטת עמדה.

שלב 3 = מתן משוב על העשייה שלו.
שלב 4 = לערוך איתו דיון המבוסס על תוצאות 

ההתערבות.
צעד 2 = שלבים 3,4 = הבאת הוכחות 

לראיות התומכות.
צעד 3 = שלבים 3,4 = ללמד עקרונות 

וכללים.
שלב 5 = הערכת הלמידה ותכנון הלמידה הבאה.
צעד 4 = שלב 5 = מתן חיזוקים חיוביים.

צעד 5 = שלב 5 = לתקן ליקויים ואי הבנות 
או פרשנויות מוטעות.

מודל זה נמצא בספרות כ"מודל חמש הדקות" 
 )The Five Minute Preceptor = 5MP(
עוד משנת 1992. כיום, כשניהול זמן בהדרכה 
הוא קריטי, ריכוז העשייה ההדרכתית באמצעות 
מודל זה – אשר כשמו, מאפשר לבצע חניכה 
על פיו בחמש דקות – יכול להוות פתרון מיטבי. 
במהלך השנים, כלי זה היה בשימוש בהדרכת 

צעד 5
תיקון ליקויים 

ואי הבנות

צעד 4
מתן חיזוקים 

חיוביים
 

Stage 1
התנסות מעשית 

באירוע קליני

Stage 2
לשתף באירוע 

הקליני

Stage 3
שיקוף של 

העשייה

Stage 4
דיון מבוסס 
על תוצאות 
ההתערבות

Stage 5
הערכת הלמידה 

והתכנון להתנסות 
הבאה

5 דקות

צעד 1
הכנת הסטודנט 

לנקיטת עמדה

צעד 2
הצגת הוכחות לעובדות תומכות

צעד 3
לימוד חוקים וכללים
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  )Koen & Vivian, 1980( ,טבלה משולבת של כהן וויואן
)Neher et al., 1992( ושל נר וחבריו

.)Bott et al.,2011( בתוך מאמרם של בוט וחבריו

מטופלים במרכזי בריאות שונים ברחבי ארה"ב 
וקנדה, ובהמשך קודם ככלי בחינוך בסיעוד. 

צעד 1 משפיע טוב יותר על נקיטת העמדה של 
הסטודנט, מכיוון שהוא מעודד את הסטודנט 
לעשות שיפוט על סיטואציית הלמידה בהישג 
יד, ללא קשר לתוכן. גם שני הצעדים של המשוב 
באו לידי ביטוי, כמו גם יתר הצעדים. בצעד 
5 של תיקון טעויות, הטרמינולוגיה הורחבה 
כך שתכלול טעויות, אי הבנה ופירוש לקוי 
בכדי להכיל מצבים שבהם הסטודנט בעל ידע 
מוגבל, ממעט בביצוע מיומנויות ו/או חסר 
ניסיון. הטרמינולוגיה של כלי זה מעודדת את 
המדריך הקליני להגיב על חוזקות בחשיבה 
קריטית ותהליכים קוגניטיביים אחרים, כמו 

גם לקבל החלטות או להחליט על פעולות.
כיוונים נוספים לפיתוח הכלי של חניכה ב-5 
דקות )5MP(: לצורך עבודה משותפת על פי 
מודל ה-5MP, חשוב שלפני השימוש בשיטה 
זו ייבדקו שתי נקודות – האם במוסד ההכשרה 
נלמדים התיאוריה והעקרונות הכלולים במודל, 
והאם קיימת תוכנית להכשרת המדריכים 
הקליניים לעבודה על פיו. אימון אקטיבי 
מעסיק את הלומד כשותף פעיל בהשגת ידע 
חדש, בביצוע מיומנויות ובגישה אל המטופל. 
האסטרטגיות של אימון פעיל משפיעות על 
עצמאות הלומד, על הרחבת מגוון מקורות 
ועם  השדה  עם  שלו  הקשר  ועל  הלמידה 
הצוות הרב מקצועי. כותבי המאמר ממליצים 
להשתמש בכל החלקים והשלבים של המודל 
כסטנדרט: אסטרטגיות של אימון, סקירת 
ספרות והתנסות פעילה, בכדי לייצב ולחזק את 
 .5MP -התהליך לרכישת מיומנות השימוש ב
הכותבים חוזרים ומציינים את החשיבות של 
תפקיד המורות האקדמאיות לספק את הרקע 
החינוכי בסיעוד ואת התמיכה לתהליך הוראה-

למידה קלינית )כללים ועקרונות( הן למדריכים 
הקליניים והם ללומדים.

המדריכות הקליניות בסיעוד הן  לסיכום: 
המורות הראשוניות של הלומד בתוכניות 
ההכשרה ברוב העולם המערבי, ועדיין מקבלות 
הדרכה מועטה יחסית, כהכנה לתפקיד של 
 ,5MP ניהול ההדרכה. הטכניקה של מודל
נלקחה מתחום הרפואה )בו ניתנת דקה אחת 
לתרגול - OMP(. זהו מודל פשוט, המתאים 
להוראת התנהגויות קליניות חשובות. מדובר 
בטכניקה קלה יחסית לשימוש בזמן מינימלי, 
כאשר יעילותה בסיעוד מתוקפת ומהימנה, 
ולכן מומלץ להכין את ההוראה הטרום קלינית 
לקראת שימוש במודל זה, כחלק קונבנציונלי 

אינטגרלי של ההוראה בסיעוד.

Bott, G., Mohide, E.A., & Lawlor, Y. 
(2011). A clinical teaching technique

      for nurse preceptors : the five 
Minutes Preceptors. Journal of        
professional Nursing, 27(1), 35-42

    
Koen, F. M., & Vivian ,A.S. (1980). 

Learning the skills of clinical 
pharmacy teaching. American 
Journal of Pharmaceutical 
Education, 44, 61–65

Neher, J. O., Gordon, K. C., Meyer, B., 
& Stevens, N. (1992) .A five-step 
“microskills” model of clinical 
teaching. Journal of the American 
Board of Family Practice, 5, 419-24

ביבליוגרפיה

דוגמאות ליישום מודל החניכה ב-5 דקות:
דיאלוג בין הסטודנט למדריך הקליני

5 הצעדים 
)5MP(ההוראה הקלינית

צעד 1: 
גרום לתלמיד 
לנקוט עמדה

מדריך: ספר לי מה קורה עם המטופלת שלך.
תלמיד: גברת בראון לוקה במחלת האלצהיימר. הבוקר היא מסרבת 

לקחת את התרופה שלה. אתמול, היה היום הראשון שבו טיפלתי בגברת 
בראון והיא לקחה את כל התרופות שלה בלי שום בעיה. אני חושב שכדאי 

שאתקשר לרופא.

צעד 2: 
גישוש לעבר 
ראיה תומכת

מדריך: ספר לי עוד מדוע החלטת להתקשר לרופא בנקודת זמן זו.
תלמיד: אני יודע שלמטופלים שיש להם ידע על ההשלכות של 

בחירותיהם, יש זכות לסרב לטיפול או לתרופה. גברת בראון תשושה 
נפשית ואני לא משוכנע שהיא מסוגלת להחליט החלטות נבונות לגבי 

בריאותה. 
מדריך: מה עוד היית רוצה לשקול כאן, כמו ביחס לתרופה שלה נגד יתר 

לחץ דם, לפני שאתה מתקשר לרופא?
תלמיד: ובכן, אני לא יכול להכריח או להוליך אותה שולל שתיקח את 
התרופות שלה, אבל אני מודאג שהיא באמת צריכה את התרופה נגד 

יתר לחץ דם לפני שלחץ הדם שלה יוצא מכלל שליטה, מפני שזה יכול 
להוביל לבעיות תרופתיות חמורות. אני לא ממש בטוח לאן אתה חותר.

צעד 3: 
למד עקרונות 

כלליים

מדריך: ראשית, הפעולה ההתחלתית הראויה ביותר כאן עם גברת בראון 
היא לנהוג בצורה שלא מהווה עימות מולה. בשקט, עזוב את החדר, 

השאר למטופלת מרחב וחזור אליה לאחר 15 דקות או יותר. לאנשים עם 
מחלת האלצהיימר יש מחזורים של איבוד זיכרון לטווח קצר והם עשויים 

להפוך לעצבניים. לעתים קרובות, הם משתפים יותר פעולה לאחר 
תקופה של צינון ורגיעה.

תלמיד: ומה אם זה לא יעבוד?
מדריך: אם הגישה הזו לא תעבוד והיא תמשיך לסרב לתרופות, מדוד את 

לחץ הדם שלה ורשום. לאחר מכן, דווח לרופא.

צעד 4: 
חזק, גבה 

את העשייה 
החיובית

מדריך: הראית הבנה טובה ביחס לזכויותיהם של חולים לגבי טיפול 
ותרופות. אני גם מאוד מעריך את החשיבה היזומה שלך לגבי לחץ הדם 

של גברת בראון. תכנון מניעת בעיות לפני שהם צפות על פני השטח 
מרמז על כך שאתה חושב באופן ביקורתי על הטיפול בה. 

צעד 5: 
תקן טעויות 

או פרשנויות 
מוטעות

מדריך: לא עשית טעות שרצית לפנות לרופא, אך תמיד תוודא שהשלמת 
את כל האומדן וביצעת את כל ההתערבויות הסיעודיות לפני שפנית 
לרופא. במקרה הזה קפצת מייד לאופציה לקרוא לרופא לפני שפנית 
מספר פעמים למטופלת, ולפני שמדדת לה לחץ דם. חשוב כי תבצע 

חקירה ולמידה על היכולות של מטופלים עם הפרעה קוגניטיבית.

הקשר בין אופן ההוראה הקלינית של חלקי מיומנויות
ל-5 הצעדים

אופן 
5 הצעדיםחלקי מיומנויות ההוראה

המורה מבקשת מהתלמיד שיציג תוכנית או פתרון בעיות
צעד 1: תתחייבמסקנות )ללא הצעות, רמזים או הגדרות(

משוב
המורה שואלת את הלומד מה הנימוקים או 

הראיה הרלוונטית, לפני מתיחת הביקורת 
עצמה על דבריו

צעד 2: גישוש אחר 
ראיה תומכת

פתרון בעיות

המורה מכוונת תשומת לב לחלקי מידע 
מסוימים, לאפשרויות, סיבוכים, בעיות 

שנוצרו וקריטריונים לקבלת החלטות מבלי 
להציע פתרונות או להציע מה לעשות

המשך צעד 2

המשגה

בתחילת דיון על מקרה, המורה מבהירה מה 
היא מחשיבה כחשוב בקשר למקרה.

המורה מציינת מהם הכללים, הפרוצדורות 
או הגישות וההקשרים שלהם אל המקרה 

שיש להתחשב בהם

צעד 3: ללמד כללים 
כלליים

משוב
במתן משוב על תגובת הלומד או מעשיו, 

המורה נותנת מידע ספציפי על מה היה נכון 
ומדוע ומה היה טעון שיפור

צעד 4: לתת חיזוקים 
על מה שנעשה נכון

צעד 5: לתקן טעויות
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מבוא
לנוכח עלייה משמעותית במספר ובמורכבות 
המטופלים הסובלים מבעיית בריאות כרונית, 
נדרשים אנשי מקצועות הטיפול לתת מענים 
מתאימים לחולים ולבני משפחותיהם במציאות 
הבריאות.  מערכת  של  ומשתנה  ההולכת 
מקצוע הסיעוד מהווה חלק משמעותי במערך 
הכוחות הטיפוליים. בשנות לימודיהם נחשפים 
הסטודנטים והסטודנטיות בסיעוד לתיאוריות 
ולמודלים שונים להתערבות בנושאים כמו 
תקשורת, יחסי מטופל צוות, הדרכה, ריאיון 
ועוד. המורות לסיעוד קובעות ומיישמות את 

תוכנית הלימודים בנושאים אלו.
הנהלת בית הספר לסיעוד בכללית האקדמיה 
לסיעוד קמפוס מאיר, פנתה לחברות צוות 
בכירות בקרן ע"ש רות ורובל, אשר פיתחו 
מודל התערבות אינטגרטיבי לטיפול בחולים 
כרוניים ובני משפחתם – רווחה במצבי חולי 
כרוני. הקרן ע''ש רות ורובל הינה עמותה  
ששמה לה לחזון לתרום לטיפול בחולים עם 
חולי כרוני ובני משפחותיהם, ולהעלות את 
מגוון מיומנויותיהם לניהול מיטבי של המחלה 
ולשמירה על איכות חיים. מטרת הפנייה הייתה 
לגבש תוכנית השתלמות למורות ומדריכות בית 
הספר, ללימוד המודל ומערך ההתערבויות בגינו, 
על מנת שיוכלו בעתיד ליישמו בעבודתן עם 
הסטודנטים. המאמר יעסוק בחלקו הראשון 
בתיאור המודל ובטכניקות היישום הנלוות אליו, 
ובחלקו השני – יציג את תיאור התהליך ואת 
מבנה ההשתלמות, הכולל בין השאר בדיקת 

דרכים ליישום המודל עם הסטודנטים. 

מבנה ההשתלמות
בהובלת ההשתלמות השתתפו חברות צוות 
בכירות מהקרן ע"ש רות ורובל, אשר באות 

וביניהם סיעוד, עבודה  ממקצועות שונים 
סוציאלית ואימון. ההשתלמות כללה את הנהלת 
בית הספר האקדמי לסיעוד מאיר וכל צוות 
המורות. תוכננו שמונה מפגשים של שעה וחצי, 
כל מפגש אחת לשבועיים. מטרות ההשתלמות 
הוצבו לאחר שיחה משותפת ומקדימה עם 

המורות, לזיהוי צרכיהן ולבירור ציפיות.

<<< מטרות  
• הרחבת יכולת ההתערבות של המורות עם •

חולים כרוניים ובני משפחתם, על ידי למידת 
המודל ודרכי ההתערבות.

• הכנסת שינוי שיכלול את המודל, בחלק •
מתכני ההוראה ודרכי ההוראה לסטודנטים. 

• הוראת יישום המודל עם מטופלים בעת •
ההדרכה בהתנסות הקלינית עם סטודנטים.

<<< תכני ההשתלמות
החלק התיאורטי: הצגת המודל והטכניקות • 

הנלוות ליישומו, תוך הדגשת המושגים 
החדשים מהגישה האימונית כמו מגרש 
ותרמיל, עוצמות וחוזקות )ויתוורת’, קימסי-
האוס וסנדאהל, 2006; נבון, פייגין ודרורי, 
2001(. התייחסות למתן מענים למטופלים 
במצבי חולי שונים ובנקודות קריטיות על 
רצף המחלה, כמו שחרור המטופל לביתו, 

משברים במהלך המחלה וחזרת המחלה.
החלק היישומי: בחלק זה הדגימו מנחות • 

טיפוליות,  התערבויות  ההשתלמות 
המתאימות לחולים שהובאו בדוגמאות על 
ידי המורות מהעולם הקליני. בהמשך תרגלו 

המורות את ההתערבויות הללו. 

WCC: המודל המשולב
 )Wellness in Chronic Care( WCC-מודל ה
הוא מודל אינטגרטיבי )משולב(, המתמקד 
בסיוע לחולה ולמשפחתו בזיהוי הממדים 

החיוביים בחייהם – כוחות, חוזקות ומיומנויות 
– ובגיוסם לטובת ההתנהלות עם החיים בצל 

המחלה. 
המודל נותן כלי למורות בתחום הבריאות. 
הוא מושתת על שאילת שאלות, המאפשרות 
למטופל ולמשפחתו קבלת החלטות לניהול 
הטיפול במחלה. המודל מאפשר, מחד גיסא, 
התבוננות פנימה, ומאידך גיסא – קביעת יעדים 
ופעילות מכוונת להשגתם. הוא ניתן ליישום 

ברמה פרטנית, משפחתית וקבוצתית.
במודל גלומים שלושה עולמות תוכן: תפיסת 
המחלה, רשת משפחתית-חברתית ובניית שגרה 

התואמת את יכולות המטופל ומשפחתו.

<<< תפיסת המחלה
תפיסת המחלה מתמקדת בתפיסת האדם את 
המחלה והטיפול בה: כיצד החולה וכל אחד 
מבני המשפחה מסבירים את הסיבות למחלה, 
מבינים את התנהלותה, את חלקם בטיפול בה 
 Levental, Meyer &( ואת הצפי להבראה

 .)Nerenz, 1980
ההתערבות מתמקדת:

• בידע על המחלה והטיפול.  •
• בהסכמה על הידע בין החולה ובני המשפחה.•
• בשמירת המחלה כסוד במשפחה.•

<<< רשת משפחתית-חברתית 
המטרה – הרחבת מעגל השותפים לטיפול 
במטופל, וגיוס מטפלים נוספים מתוך בני 
המשפחה המורחבת ומהקהילה על מנת שיהיו 
שותפים בעומס הרגשי והמעשי הכרוך בטיפול. 

תוכן ההתערבות מתמקד בשלושה היבטים:
• פיזור טיפול – בקשת ומתן עזרה. •
• מילוי מצברים.•
• הנתינה כחוויה ולא רק כעול.•

 )McDaniel, Heptworth & Doherthy,
 1992; Campbell, Hepworth, Lorenz,
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נחמה דורי | MSW | סגנית מנהלת התחום המקצועי של הקרן ע''ש רות ורובל | מנחת קבוצות ומאמנת בתחום הבריאות

תמר קרוליק | DNSc | פרופסור אמריטוס | החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב

רווחה במצב חולי כרוני
שם המאמר: מודל התערבות אינטגרטיבי – השתלמות ייחודית

                      למורות באקדמיה לסיעוד קמפוס מאיר בכללית

מודל ה-WCC הוא מודל אינטגרטיבי מבוסס שאלות, המתמקד בסיוע לחולה ולמשפחתו בזיהוי 
הממדים החיוביים בחייהם – כוחות, חוזקות ומיומנויות – ובגיוסם לטובת ההתנהלות עם החיים 
בצל המחלה. המודל מעניק כלי בשלושה עולמות תוכן: תפיסת המחלה, רשת משפחתית-חברתית 
וכך  זה  בכלי  ההשתלמות  מתבצעת  כך  ומשפחתו.  המטופל  יכולות  את  התואמת  שגרה  ובניית 

מיישמים זאת בשטח  
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  & Satcher, 2004; McDaniel, Doherty,
)& Hepworth, 2013

<<< בניית שגרה והטיפול במחלה 
מטרת ההתערבות היא לבנות תוכנית של חזרה 
לשגרה בדרך שתהיה מוסכמת על החולה ועל 

בני משפחתו. 
ההתערבות מתמקדת בהיבטים הבאים: 

• החזרת המטופל למרב התפקידים.•
• בניית שגרה חדשה בד בבד עם הטיפול •

במחלתו של המטופל.
•  שילוב בילוי זמן חופשי בשגרת היומיום •

עם המחלה.

<<< טכניקות ההתערבות
ההתערבות מבוססת על שאילת שאלות והיא 
מחייבת את איש המקצוע להיות אקטיבי וישיר 
ולהתמקד במטרת ההתערבות תוך שימוש 
בטכניקות המרכזיות שלה )נבון וחבריו, 2001(:

)Joining( הצטרפות
שאילת  הכוללת  טכניקה  היא  הצטרפות 
המקצוע  לאיש  אשר מאפשרות  שאלות, 
להצטרף למקום שבו נמצא החולה ולעולם 
הרגשי שהוא חווה. לדוגמה: "לפני שנתחיל, 
הייתי רוצה להכיר אותך", "האם יש משהו 

שאני יכול לעזור לך בו?".
בכל נושא שבו בוחן איש המקצוע את הנכונות 
של החולה ובני משפחתו לשינוי, הוא משתמש 
בטכניקה של הצטרפות. לדוגמה, בנושא 
תפיסת המחלה הוא ישאל: "מה ידוע לך על 
הטיפול?"; בנושא רשת התמיכה: "האם יהיו בני 
משפחה נוספים מעורבים בטיפול?"; ובנושא 
החזרה לשגרה: "איך אתם נערכים להמשך 

הטיפול בבית?".

)Framing( מסגור
טכניקת המסגור מאפשרת לאסוף תכנים 
שהמטופל העלה כדי לאפשר לשמוע את קולו 
ולהבין את המשמעויות שהוא נותן למחלה. 
למשל, לראות ביתר בהירות את היערכותו 
והאחריות  ואת המחויבות  הנדרש  לשינוי 
הנדרשות ממנו לביצוע השינוי. לדוגמה: "הייתי 

רוצה לבדוק אם הבנתי נכון...?". 

)One Up Position( "עלייה במדרג"

הטכניקה של One Up Position מיועדת 
לחולל שינוי בטווח הקצר. איש המקצוע 

משתמש בטכניקה זו בשתי צורות: 
• כדי להפחית • הוא מציע פתרון אפשרי 

התנגדות ומציין שלמד אותו ממטופלים 
רבים שהתמודדו עם אותה הבעיה. 

• הוא משתמש בסמכות המקצועית שלו, •
והמומחה  הידע  כבעל  עצמו  את  מציג 
בנושא ומציע פתרונות אפשריים. לדוגמה: 
"מהניסיון שלי עם מטופלים רבים ובני 

משפחותיהם ..." 

  )One Down Position( "ירידה במדרג"
הטכניקה של One Down Position משלימה 
 )One Up Position( את הטכניקה הקודמת
ומאפשרת למטופלים לבחון אם הפתרון 
המוצע מתאים להם ולמשפחתם. בטכניקה 
זו, איש המקצוע מציב את החולה במעמד של 
מומחה. לדוגמה: "אתה מכיר את משפחתך 

הכי טוב".

<<< מטפורת המגרש
מטפורת המגרש היא כלי הלקוח מעולם האימון 
ומתייחס לתמונת המציאות של החולה כאל 
מגרש שבתוכו מתנהלים חייו. שגרת חייו של 
האדם מייצרת מגרש מוכר שבו השחקנים, 
התפקידים השונים, הציפיות וההתקדמות 
מוכרים וידועים. המחלה משנה את מגרש 
חייו של החולה ומייצרת מערך חדש, לא מוכר 
ולעתים זר ומפחיד. את המגרש מקיף יציע, 
שממנו אפשר להתבונן בחיים אך לא באמת 
להשפיע עליהם. המודל מזמין את החולה להכיר 
את המגרש החדש שבו הוא פועל ולוקח בו 

.)Kelley, 2001( חלק אקטיבי
באמצעות השאלות שהוא נשאל, החולה מוזמן 
להבין מה משמעות המגרש החדש עבורו, מה 

המשמעות של היציע ומה יוכל להפוך אותו 
לשחקן במגרש חייו גם בזמן ההתמודדות עם 

המחלה. 

<<< מטפורת התרמיל
באמצעות מטפורת התרמיל, שנלקחה אף 
היא מעולם האימון, יכולים איש המקצוע / 
החולה / בן המשפחה לעצור ולבדוק אילו 
משאבים מצויים ברשותם, היכולים לאפשר 
להם להתמודד טוב יותר. התרמיל מאפשר 
התבוננות על תכולתו, כאשר הכוונה לבדוק מה 
כולל התרמיל, מה רוצים לשמר, מה מוציאים 

ומה מוסיפים )ויתוורת’ וחבריו, 2006(.

לקראת יישום המודל
המודל מתמקד אפוא בשלושה תכנים טיפוליים 
מקצוע  לאנשי  המאפשרים  ובטכניקות 
ולמטופלים להתמקד בכוחות, בעוצמות, 
ביכולות ובמשאבים בעת ההתמודדות עם 
מצבי חולי מורכבים. בתהליך ההשתלמות 
של צוות בית הספר הובעו חששות ותהיות 
היישום של המודל, שכן  לגבי אפשרויות 
לאורך כל המפגשים חזרה ועלתה השאלה 
לגבי הגדרת אוכלוסיית היעד – האם מדובר 
בחולים כרוניים בלבד או שמא ניתן להשתמש 
במודל גם לפתרון בעיות של סטודנטים, שהם 
"הלקוחות" הישירים של צוות בית הספר. 
בנוסף, הדוגמאות שהועלו על ידי המורות היו 
ממספר עולמות תוכן: חולים כרוניים בשדה 
הקליני )כמהות המודל(, דילמות ותקשורת בין 
מורות לסטודנטים ודילמות בחיים האישיים. 

מודל WCC: יישום בשטח
יישום המודל מודגם על שתי אוכלוסיות: 
אוכלוסיית הסטודנטים ואוכלוסיית המטופלים. 

מטפורת המגרש מתייחסת לתמונת המציאות של החולה 
כאל מגרש שבו מתנהלים חייו. מטפורת התרמיל, גם 
היא מעולם האימון, מאפשרת לבדוק משאבי התמודדות

המשך
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ביבליוגרפיה

השאלות שנשאלות ביישום המודל מאפשרות למטופל 
ולמשפחתו קבלת החלטות לניהול הטיפול במחלה – הן 
התבוננות פנימה, והן קביעת יעדים ופעילות להשגתם

יש לציין כי הדוגמאות כוללות שימוש במודל 
לטווח קצר.

דוגמה: סטודנטית שיצאה מבחינה נסערת 
בכירה.  מורה  בפרוזדור  ופגשה  ובוכייה 
כשנשאלה לפשר הבכי, הביעה רצון להפסיק את 
לימודיה מיידית, שכן הייתה בטוחה שנכשלה. 
היא הציגה עומס רב בחייה האישיים בשילוב 
השתמשה  המורה  התובעניים.  הלימודים 
בעקרונות המודל בכך ששאלה אותה מספר 
שאלות לשם הצטרפות )joining(, בטכניקה 
של one up position. המורה ציינה בפני 
הסטודנטית כי מניסיונה, הבחינה הספציפית 
הזו היא מורכבת מאוד והסטודנטים לרוב 
מביעים תחושת תסכול ממנה, ואמרה כי מה 
שמסייע להם בדרך כלל הוא לעבור על השאלות 
שהתלבטו בהן יחד עם המרצה. טכניקה זו 
יצרה בקרב הסטודנטית תחושה שהיא אינה 
שונה מכולם – “נרמול הסיטואציה”. בטכניקה 
של one down position, המורה שאלה את 
הסטודנטית “האם ההצעה הזאת מתאימה 
לך?”. בסוף השיחה הסטודנטית נרגעה, ציינה 
כי “הכול יסתדר” גם בבית וגם בלימודים, שכן 
עד כה עברה את כל המבחנים, ושהיא תמתין 

לתוצאות הבחינה.
דוגמה מהשדה הקליני: מטופלת בת 82, 
רווקה, ממוצא גאורגי, ניידת בעזרת הליכון, 
מתגוררת סמוך לאחותה בהרצליה. האישה 
נפלה בביתה ונחבלה בכתף. במיון אובחן שבר 
בעצם ההומרוס. היא אושפזה מפני שאין 
מטפל עיקרי שיוכל לסייע לה. יש לה מתלה ליד, 
היא שוכבת במיטתה ואינה משתפת פעולה.

ההתערבות נעשתה על ידי סטודנטית שנה ג’ על 
פי המודל לטווח קצר, תוך שימוש בטכניקות 
של הצטרפות, מסגור, עלייה במדרג, ירידה 

במדרג, המגרש הביתי ומדיניות הדלת הפתוחה.
הפתיחה הייתה בהצטרפות למטופלת בשאלה 

“איך את מרגישה היום?”. 
המטופלת תיארה מצב נפשי דיכאוני, סיפרה 
שמסרבת לאכול, ציינה שלא רואה איך היא 
יוצאת מהשבר הזה, שמרגישה ריק מבפנים, 

ואמרה “אני צריכה להתאבד”. 
הסטודנטית: ‘’אני מבינה שזה מצב חדש עבורך 

ולא קל לך. מה מדאיג אותך כרגע?’’. 
המטופלת: ‘’בעבר כשהיה לי שבר בצוואר הירך 
הייתי חודש בשיקום, והייתי בדיכאון. אני גם 

דואגת לאחותי כי אני כמו אימא בשבילה’’.
הסטודנטית: ‘’אני כאן כדי לבדוק אתך איך 
יוצאים לדרך מנקודה זו, ומי יוכל לסייע לך 
בבית. מה את יודעת לגבי תהליך הריפוי של 

השבר?’’. 
המטופלת: “אמרו לי שזה ייקח שישה שבועות 
עד שהשבר יתאחה ובינתיים אני צריכה להישאר 
עם המתלה ולא להפעיל את היד. אני לא יודעת 

מה לעשות...’’
רוב החולים  ‘’מהניסיון שלי  הסטודנטית: 
שפוגשים את המוגבלות מרגישים כמוך. 
]עלייה במדרג[ מה שעוזר לרובם זה שיתוף 
פעולה והרבה עבודה של פיזיותרפיה. האם 

זה מתאים לך?” ]ירידה במדרג[
בשיקום  שהייתי  לי  עזר  ‘’כן,  המטופלת: 
ועשיתי הרבה פיזיותרפיה. כל מה שהדריכו 

אותי עשיתי’’.
הסטודנטית: ‘’נהדר, זה מראה על הרצון שלך 
להחלים ולשפר את המצב. גם כאן נדרש שיתוף 
פעולה מצדך. נראה לך שביחד נוכל לעזור לך 
לגייס את הכוחות ולהגיע שוב למקום הזה?” 

]הצטרפות[ 
לי  נראה  זה,  ‘’אני אחשוב על  המטופלת: 

שאפשר לנסות’’.
לצעוד אתך את  ‘’אנחנו פה  הסטודנטית: 

הצעדים הראשונים ולתת לך יד’’. 
]עד כה הוצג החלק של תפיסת המחלה. לפי 
בקשת המטופלת, עברנו מכאן לדון ברשת 

המשפחתית[.
הסטודנטית: ‘’בואי תעשי לי היכרות עם אחותך 

ומערכת היחסים ביניכן’’ ]הצטרפות[.
המטופלת: ‘’אני זו שמטפלת באחותי ועכשיו 
היא תצטרך לדאוג לי. אני תמיד עושה את 

הקניות בשבילה, ועכשיו לא אוכל״.
הסטודנטית:’’ איך ייראה המגרש הביתי שלכן 

כשתשובי הביתה?”. 
המטופלת: ‘’עכשיו היא תטפל בי, אין לה ברירה. 
אני הייתי על המגרש ועכשיו היא תצטרך לקחת 

אחריות. אני מקווה שזה זמני’’.
הסטודנטית: ‘’כעת, כשאנו לקראת סיום, אני 
מבקשת ממך לחשוב על הדברים ששוחחנו 
עליהם – איך את מרגישה לגבי השבר ואיך 
תיראה החזרה הביתה עבורך? מחר, כשאפגוש 
אותך, נדבר על תכנון החזרה הביתה. אם יהיו 
לך שאלות או בקשות את מוזמנת לברר אותן 
אתי או עם כל אחות במשמרת’’  ]מדיניות 

הדלת הפתוחה[.

תוצאות
המודל נכנס לתוכנית הלימודים האקדמית, 
הסבת אקדמאים, ולחטיבות האקוטית והכרונית 
בקורסים על בסיסיים. נקבעו פגישות לשם 
שיור עם המנחות ובמסגרת ישיבות הצוות 
הוצגו מקרים מהשדה הקליני, שבהם נעשה 

שימוש במודל.

סיכום
מטרות ההכשרה הושגו במלואן לגבי יישום 
המודל בחולי הכרוני, אולם התווספו רמות 
נוספות של שימוש במודל כמו יחסים בין סטודנט 
למטופל, בין מורה לסיעוד למטופל, בין מורה 
לסטודנט, בין מורה למורה, בין המורות למשפחה 
ולחיים אישיים. כל אלו היו רמות בלתי צפויות 
מראש לפני הקורס, אך נמצאו ייחודיות לעולם 

התוכן של החינוך בסיעוד. 
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מעל  700 אורחים מרחבי הארץ וגם מחו"ל 
התקבצו ובאו לאירוע חגיגי ומרגש לרגל יובל 
ה-50 לבית הספר האקדמי לסיעוד מאיר. היו 
שם בוגרים וסטודנטים, צוות והנהלה מהעבר 
וההווה, הנהלת המרכז הרפואי מאיר ועובדי 
בית החולים, מנכ"ל כללית הנכנס, נועז בר ניר, 
האחות הראשית של כללית, ד"ר דורית וייס, 

ומייסדת בית הספר, ניצה באומן. 
את פני הבאים קיבלו שלטי ענק הנושאים 
את לוגו יובל ה-50, שעוצב לכבוד האירוע. 
את  הנושא  אישי  בתג  זוהה  משתתף  כל 
שמו, ובמהלך השעתיים הראשונות התקיימו 
מפגשים מרגשים של חברים למחזור ועמיתים, 
כולל בוגרי מחזור א' שחלקם לא התראו 50 
שנה. על קיר ענק התנוססו כ-90 תמונות 
מחזור מיובל שנותיו של בית הספר, וסביבן 
התגודדו רבים בניסיון לזהות את עצמם ואת 

חבריהם לכיתה. 
תכנון האירוע כלל איתור של אלפי בוגרים 
בגילאי 21 עד 90, איסוף חומרים מההיסטוריה 
של בית הספר, תמונות, סרטונים, כתבות, זיהוי 
אנשי מפתח, ביצוע תחקירים וראיונות – תהליך 
שהביא לידי ביטוי אירועים משמעותיים כמו 
צמיחת בית הספר במאות אחוזים, אקדמיזציה 
של בית הספר והיערכות בעתות מלחמה, 
והוליד מצגת מרתקת שגוללה את סיפורו של 
בית הספר מ-1967 ועד 2017. לאחר שנהנו 
מכיבוד עשיר וממפגשים משמחים, הוזמנו 
האורחים לצפות בתוכנית, שהחלה עם רקדנית 

שעלתה על הבמה ויצרה אינטראקציה עם 
המסך, על רקע הקרנת הערכים המרכזיים 
של בית הספר: מקצועיות, אנושיות ומובילות.

מנכ"ל כללית נועז בר ניר, מנהל המרכז הרפואי 
מאיר, ד"ר איתן וירטהיים, והאחות הראשית 
ד"ר דורית וייס, נשאו דברי ברכה והציגו את 
לאורך השנים. במצגת  בית הספר  הישגי 
אינטראקטיבית ודינמית הציגה נעמי אלדור, 
מנהלת בית הספר, את ההיסטוריה של בית 
הספר תוך התייחסות לאירועים ולדמויות 

המשמעותיות לאורך השנים.
בהמשך, השחקנית והמאלתרת אלינור סלע 
דמעות כשלבשה  עד  הצחיקה את הקהל 
דמויות מעולם התוכן של בית הספר והציגה, 
בהומור, אפיזודות שונות מחיי בית הספר. 
האורחים הופתעו מצפייה בסרטון מרגש, 

בוגרים עם סיפורי הצלחה  שהציג שבעה 
יוצאי דופן, כאשר בסיומו עלה המסך וחשף 
את שבעת הבוגרים עצמם לקול מחיאות 
הכפיים של הקהל. ההתלהבות הגיעה לשיא 
עם הקרנת סרטון אותנטי שצולם ונערך תוך 
כדי האירוע, ובמסגרתו רואיינו בוגרים בקבלת 
הפנים בתחילת הערב. בהמשך הוענקו אותות 
הוקרה לניצה באומן, שהכריזה על קרן מלגות 
לסטודנטים ולצוות, ולנעמי אלדור, מנהלת 
בית הספר ב-26 השנים האחרונות. מקהלת 
הילדות של נווה עוז, לבושות כולן בלבן, חתמה 

את האירוע בשיר "תתארו לכם עולם יפה", 
כשברקע מוקרנים מכתבי תודה של סטודנטים 

לסגל בית הספר.
הנחתה את הערב מירי ביטון מסגל בית הספר, 

שעשתה זאת בלבביות ובמקצועיות.

בתוך דקות מסיום האירוע הופיעו הדים רבים 
ממנו ברשתות החברתיות, במסרונים ובקבוצות 
הוואטסאפ. במהלך הימים הבאים, רבים  "עלו 
לרגל" לבית הספר כדי להביע תודה על היוזמה, 
התכנון וההפקה של האירוע, שהותיר אצלם 
חותם לצד חוויה בלתי נשכחת ומרגשת עד 
דמעות. בין התיאורים נשמעו מילים כמו "ערב 
של פעם בחיים", "אירוע מכונן", "גאווה להיות 
חלק מבית הספר",  "הדבר היחיד שחבל הוא 
שהאירוע הסתיים". אחרים הגדירו את האירוע 
כ"מחשמל", "מושקע", "ברמה גבוהה מאוד", 
"מכבד ומרגש", וציינו שבית הספר נטע בהם 
את היסודות המקצועיים והאנושיים ושיש לו 
חלק משמעותי במקום שאליו הגיעו עם השנים. 
רבים הביעו תחושת  אושר מהמפגש  לאחר 
50 שנה וציינו כי הם מתכננים המשך קשר. 
האירוע נתמך על ידי מנכ"ל כללית, הנהלת 
המרכז הרפואי מאיר וניצה באומן. תודה להם 
ולכל מי שעשה במלאכה על ההזדמנות לשמח 
כל כך הרבה בוגרים ועובדי מערכת הבריאות, 
הקשורים בצורה זו או אחרת לבית הספר 

האקדמי ולמרכז הרפואי מאיר.

RN, MA, MHA | רותי פרישמן         
סגנית מנהלת | כללית האקדמיה לסיעוד קמפוס מאיר

במהלך השעתיים הראשונות 
התקיימו מפגשים מרגשים 

של חברים למחזור ועמיתים, 
כולל בוגרי מחזור א’ שחלקם 

לא התראו 50 שנה

אותות הוקרה הוענקו לניצה 
באומן, מייסדת בית הספר, 

שהכריזה על הקמת קרן 
מלגות, ולנעמי אלדור, מנהלת 

בית הספר מזה 26 שנה

בין התיאורים נשמעו מילים 
כמו  “אירוע מכונן”, “גאווה 

להיות חלק מבית הספר”, 
“אירוע מחשמל”, “ערב 
מושקע, מכבד ומרגש” 

אירוע 
של

פעם 
בחיים

יובל ה-50 של בית הספר 
האקדמי לסיעוד מאיר 
צוין באירוע מרשים 

ומרגש, שהיווה חוויה 
בלתי נשכחת עבור 700 
האורחים ולכל מי שבית 

הספר יקר ללבו

50
לבית ספר

 מאיר
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 ניבין עמר מינשאדי | RN ,MA | ראש חטיבת סיעוד המבוגר ומרכזת תחום אתיקה בסיעוד |
כללית האקדמיה לסיעוד קמפוס רבין )דינה(

אולגה אברבוך | RN ,MA | מורה בחטיבת סיעוד הילד | כללית האקדמיה לסיעוד קמפוס רבין )דינה(

שם המאמר: הטמעת נושא האתיקה בסיעוד בהתנסות הקלינית – מלאכת מחשבת

איך מלמדים אתיקה

בעת התנסותם הקלינית, סטודנטים לסיעוד נחשפים למקרים המעוררים תהיות ושאלות אתיות. 
למורים  מנוסות.  ומאחיות  בסיעוד  מבוגרים  שונות  להיות  עשויות  אלו  מהתנסויות  חוויותיהם 
לסיעוד יש חלק חשוב בעיצוב יכולת הסטודנטים לזהות דילמות אתיות ולהתמודד אתן. מאמר זה 
בא להציג את גישות ההוראה העיקריות לפיתוח יכולת מוסרית וקבלת החלטות בקרב סטודנטים 

לסיעוד במהלך התנסותם הקלינית, תוך שילוב דוגמאות מהנעשה בבית הספר לסיעוד רבין )דינה(

מבוא
מחקרים מראים שאחיות ומורות בסיעוד מתקשות להתמודד עם דילמות 

אתיות בעבודתן.
 )Shapira-Lishchinsky ,2010; Ebrahimi, Nikravesh,

 .)Oskouie & Ahmadi, 2015
לכן, בעשור האחרון הובן הצורך בהטמעת הוראת אתיקה בבתי הספר 
לסיעוד, אם כי קיימים עדיין חילוקי דעות כיצד לבצע זאת: האם לקיים 
קורסים ספציפיים בנושא אתיקה וסוגיות אתיות בסיעוד, או לשלב את 

נושא האתיקה גם במהלך ההכשרה הקלינית?
יש הטוענים כי הוראת אתיקה בסיעוד צריכה להינתן באחת משתי 

הגישות המרכזיות הבאות:
הגישה הראשונה תומכת בהוראת עקרונות לפעולות נכונות במקצוע
הסיעוד על פי הקוד האתי של האחיות, על מנת להעניק טיפול מיטבי

ובטוח למטופלים.
הגישה השנייה מדגישה את העיסוק המוסרי הערכי במקצוע, את 
התפיסות והעמדות כלפי טיפול בסיטואציות קשות, כאשר בהנחיות 

.)van Hooft, 1990( האובייקטיביות אין מענה מספק
לעומת אלו יש הטוענים שיש לשלב בלימודי אתיקה בסיעוד את שתי 
הגישות ואת הממשק בין אתיקה, מוסר וחוק, ומאמינים שהדרך היעילה 
ביותר ללמד יכולת אתית היא בזירה הקלינית, שבה הסטודנטים מקבלים 
 Vanlaere & Gastmans,( הדרכה ופעולותיהם נעשות תחת פיקוח

.)2007
יכולת אתית כוללת את תפיסת הסיטואציה שקשורה לדילמה האתית, 
תובנה ביקורתית )רפלקציה( ומציאת הדרך לבטא התנהגות אתית / 

.)Wright & Titchen, 2003( קבלת החלטות
מחקרים מצביעים על חוסר שביעות רצון הסטודנטים מהוראת האתיקה 
בכיתה על ידי הרצאות, לפעמים משעממות, הכוללות תיאוריות מוסר 
)Lin et al., 2012( מופשטות מדי שאינן מתאימות לתחום הסיעוד
מטרת המאמר להציג דילמות אתיות מהספרות, שסטודנטים נחשפים 
אליהן במהלך ההתנסויות הקליניות, וגישות בהוראה התורמות ללימודי 
אתיקה בסיעוד. נביא דוגמאות לנושאים של דילמות אתיות שהעלו 
הסטודנטים בזמן התנסותם הקלינית, והדרכים להתמודדות עם הנושא 

דרך דיון קליני וקיום פורום אתיקה.

סוגיות אתיות שסטודנטים לסיעוד
מתמודדים מולן בהתנסות הקלינית

סטודנטים לסיעוד חווים דילמות אתיות בהתנסות הקלינית, בשונה 
מהאחיות. על מנת לפתח חשיבה ויכולת מוסרית בקרב סטודנטים, מורים 
לסיעוד חייבים להכיר בסוגיות האתיות שסטודנטים מתמודדים מולן 
)Sinclair, Papps & Marshall, 2016(. במחקרם של סינקלר וחבריו

,)Sinclair et al., 2016( בדקו את הסוגיות האתיות שהתעוררו בקרב 

373 סטודנטים בעת ההתנסות הקלינית ואת רמת הסטרס שחוו בעת 
זיהוי הדילמות. שני שליש מהסטודנטים שהשיבו התנסו בהפרת זכויות 
המטופל לסודיות ובבעיות פרטיות וכבוד. 87% התנסו בתנאי עבודה לא 
בטוחים. הסוגיות האתיות העיקריות, שגרמו לתחושת סטרס גבוהה, היו 
פגיעה בבטיחות המטופל, טיפול לא בטוח, תנאי עבודה לקויים וחשד 
להזנחה והתעללות. בנוסף, הסטודנטים ציינו בשאלות הפתוחות כי 
סוגיות אתיות שעלו בעת התנסותם היו קשורות להעדר תמיכה ופיקוח, 
בריונות וסוגיות של סוף החיים. רמת המצוקה הכללית ירדה לגבי מרבית 
הסוגיות האתיות עם העלייה בשנת הלימודים. מחקר שבדק אילו סוגיות 

אתיות מטרידות סטודנטים לסיעוד באוניברסיטת מלאווי
)Solem, Maluwa & Severinsson, 2012( הציג את הדילמות הבאות: 

• קונפליקט בין זכויות המטופל ונוכחות השומרים בבית החולים.•
• קונפליקט בין הפרת ערכים מקצועיים וזכויות החולה.•
• קונפליקט בין המודעות המוסרית לבין דרך הפעולה הנכונה.•
• קושי בשמירה על זכויות המטופל בהתאם לנורמות המערביות השונות •

מתרבותם, כאשר המשפחה היא במרכז ולא המטופל.
ביקוף וחבריו )Bickhoff et al., 2017(  מציינים במאמרם שלמרות 
תחושת המחויבות של סטודנטים להתערב במצבים של רשלנות בעבודה, 
מרביתם חסרים את האומץ המוסרי להתערב או לבטא את עמדתם ובזמן 
האירוע נשארים פסיביים, צופים ולפעמים אף משתתפים פעילים. הסיבות 
העיקריות לכך הן הפחד מהשלכות והחשש מבעיה ביחסי מורה סטודנט. 
אלו שלא טיפלו והתערבו בבעיות האתיות שזיהו בעת ההתנסות, סבלו 

ממצוקה מוסרית מתמשכת.

שיטות התורמות להוראת אתיקה
קנארט וחבריו )Cannaerts et al., 2017( מתארים במאמרם סקירת 
ספרות מחקרית, הבודקת את תרומתן של שיטות הוראה שונות בלימודי 

אתיקה בסיעוד על פי תפיסתם של סטודנטים ו/או מורים לסיעוד.

<<< הצגות מקרה
סטודנטים מציינים שהצגות מקרה תורמות ללמידה משמעותית באתיקה, 
שניתוח המקרים מאפשר הבנה טובה יותר של קונפליקטים, מושגים 
באתיקה והשלכות שיכולות להופיע. החסרונות בהצגות מקרה: לא תמיד 
מספיק ברורים, הדיון בהצגות המקרה מוגבל בזמן, הצגות המקרה מובילות 
לפעילות ספציפית של אותם אנשי מקצוע ואין התייחסות נרחבת יותר. 
חשוב להשתמש במקרים אמיתיים מתוך ההתנסויות הקליניות ולא במקרים 

בפורום אתיקה, שיטה חדשנית שאינה 
מתוארת בספרות, לסטודנטים ולמורים יש 

הזדמנות שווה לדון יחד בנושאים אתיים
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המשך

.)Nasrabadi, Joolaee, Parsa-Yekta et al., 2009( היפותטיים

<<< דיונים קבוצתיים
ההשתתפות כסטודנטים בדיונים והאינטראקציה ביניהם חשובה מאוד. 
ניתן ללמוד באמצעותם, להביע עמדה בצורה זהירה ולא מתפרצת, זהו 

מקום בו הלמידה מתקיימת
 .)Numminen, Van der Arend & Leino-Kilpi ,2009(

<<< למידה משולבת
סטודנטים אמרו שלמידה המשלבת הרצאה בכיתה והוראה מקוונת, 

.)Hsu, 2011( מאפשרת ניתוח ביקורתי ופתרון בבעיות

<<< למידה מבוססת בעיות
שיטת למידה מבוססת בעיות מועדפת על הסטודנטים לעומת הוראה 
קונבציונלית. הוראה מבוססת בעיות מעוררת מוטיבציה ללימוד עצמאי, 

.)Lin et al., 2010( מעודדת חשיבה ביקורתית והבנת אתיקה בסיעוד

<<< רפלקציה
רפלקציה יחד עם דיון קבוצתי נתפסת כשיטה יעילה להוראת אתיקה. 
רפלקציה יכולה להתבצע באמצעות יומן שבו הסטודנטים מספרים את 
התנסותם. דיון יחד עם כתיבת היומן מסייעים בהבנת תפיסתם וגיבוש 

.)Kyle ,2008( עמדות

<<< שילוב סטודנטים מתחומי הרפואה
קבוצות דיון קטנות הכוללות סטודנטים לסיעוד ורפואה, שבהן מציגים 
הצגות מקרה. הדיון המשותף מאפשר ללמוד על סוגיות אתיות מנקודות 

.)Edward & Preece, 1999( מבט מקצועיות שונות

<<< תרגול במעבדת סימולציה
התנסות במעבדות סימולציה, שבהן סטודנטים שיחקו כמטופלים הסובלים 
מתחושות של כאב, חוסר אונים, חשש מטיפול לא בטיחותי ואדישות 
כלפיהם, סייעה לסטודנטים בהתבוננות ותובנה על תפקודם כמטפלים 

המפגש עם סיטואציות אמיתיות בשדה 
הקליני מעשיר את הלמידה מעבר לשיעורי 

האתיקה. הדיונים הקליניים מקנים מקום בטוח 
לרפלקציה של רגשות, עמדות ותובנות

.)Vanlaere et al., 2012( בהתנסות

<<< דיבייט )Debate, עימות מאורגן(
השימוש בדיבייט בלימודי אתיקה, מאפשר חשיבה ביקורתית וחשיפה 
למספר נקודות מבט לתגובות מתאימות בדילמות אתיות. הדיבייט מגביר 
את עומק הדיון בכיתה או בקבוצה גדולה. הסטודנטים נדרשים להכין את 
טיעוניהם ולהציגם. בשיטה זו ישנה מעורבות פעילה של הסטודנטים 

.)Bradshaw & Lowenstein ,2011(

סוגיות אתיות שעלו מהשטח
מהנעשה בבית הספר – לפניכם דוגמאות לסוגיות אתיות שעלו על ידי 
הסטודנטים במסגרת התנסות ושיטות לפיתוח מודעות אתית. דוגמה 

ראשונה, כפי שתוארה על ידי מורה מחטיבת סיעוד הילד והמתבגר.

<<< דילמות במחלקת ילדים
במסגרת ההתנסות בסיעוד הילד והמתבגר, סטודנטים נדרשים להתנסות 
96 שעות במחלקות האשפוז ובמערך האמבולטרי. הסטודנטים מגיעים 
להתנסות לאחר התנסות בסיעוד המבוגר במהלך שני סמסטרים. 
בהתנסות זו הסטודנטים לומדים לטפל טיפול כוללני בילדים, במתבגרים 
ובמשפחותיהם במצבים שונים של בריאות וחולי. במהלך ההתנסות בסיעוד 
הילד הסטודנטים מציגים דיון קליני. הנושאים הנבחרים הינם מגוונים, 
ומתייחסים לרוב להצגת מצבים קליניים שהתנסו בהם במחלקה, כשחלק 
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הסוגיות האתיות העיקריות, שגרמו לתחושת 
סטרס גבוהה בקרב סטודנטים, היו פגיעה 
בבטיחות המטופל, טיפול לא בטוח, תנאי 

עבודה לקויים וחשד להזנחה והתעללות

למורים תפקיד חשוב בליווי הסטודנטים בעת 
זיהוי דילמות אתיות בהתנסות הקלינית, שכן 
לא פעם הסיטואציות מעוררות תחושות לא 
נעימות, חשש להציגן או חשש להתעלם מהן

מהם דילמות אתיות שאליהן נחשפו הסטודנטים במהלך הסיפוח, תוך 
שילוב ספרות בנושא. רוב הסטודנטים מתארים את ההתנסות בילדים 
כתקופה משמעותית ורגישה. חלקם ציינו כי לראשונה נפגשו עם ילד 
חולה המתמודד עם מחלה קשה ולעתים חשוכת מרפא, וכן עם התמודדות 
המשפחה לצד הילד. מתוך התנסותי במחלקה כמורה, הסוגיות האתיות 

העיקריות שעלו בדיונים הקליניים הם בנושאים: 
הולדת ילד עם מומים קשים ואי ביצוע הפלה כשההורים יודעים 
על מום במהלך ההיריון. לדברי הסטודנטים: “לא תמיד ניתן להבין את 
החלטת ההורה להוליד ילד עם מום קשה, שהתגלה במהלך ההיריון. נולד 
תינוק לסבל רב. כשהבחירה חופשית, חופש בקבלת החלטות מצוי בידי 

ההורים מול איכות החיים”. 
סירוב ההורים לביצוע טיפול המוצע ומומלץ על ידי הצוות הרפואי. 
בדומה לדילמה שהוזכרה: מקרה שבו הורה מחליט על קבלת טיפול 
המוצע לילד, ללא קשר לגילו, כל עוד הוא קטין. “אין הבדל בהתייחסות 
לילד בגיל הגן לעומת מתבגר בן 16 או 17. חופש בקבלת החלטות הינו 
רק בידי ההורה. מתבגר לא נשאל לדעתו בנוגע לחלופות טיפוליות”. 
נושא זה רגיש בייחוד בתחום גילוי מחלה ממארת. “אני נתקלת במקרים 
של מתבגרים עם אבחנת סרטן שטרם נמסר להם על האבחנה, וההורים 
דוחים את מסירת המידע. המטופלים שואלים הרבה שאלות, שבסופו 

של דבר נמנעים מלענות עליהן מהחשש לחשוף מידע”. 
חשיפת מידע להורים. “נתקלתי במקרה של ילד שגילו לו סרטן, וטרם 
נמסרה להורים האבחנה. ההורים מודאגים מאוד ומרבים לשאול שאלות. 
בתור סטודנטית את לא יכולה לחשוף מידע ונמנעת מלתת הסבר להורים 
על שאלותיהם”. במקרים אלו מתעוררת הדילמה של אמון – קבלת 
טיפול המושתת על יחסי אמון, נאמנות ויושרה מקצועית מול פרטיות 

וצנעת הפרט. 
התנגדות של ילד מטופל. דוגמה נוספת של סוגיה שבה נתקלה 
הסטודנטית בהתנסות: “האחריות שלי למדוד סימנים חיוניים של הילד, 
נתקלת פעמים רבות בהתנגדות הילדים. לעתים ההורים צועקים על 
הילד על מנת להכריח אותו לביצוע הפעולה. בתור סטודנט, סיטואציות 
מסוג זה גורמות לקושי להתערב בדרך החינוך המקובלת של ההורים”.

ביצוע החייאה “בכל מחיר”. הדרישה לעשות כל מאמץ בכל שלב ובכל 
תנאי, ולהאריך כל חיים, אפילו אם המשמעות היא להאריך כאב בלתי נסבל 
למטופל. כלומר, התחשבות אך ורק בערך החיים ללא שיקולי אוטונומיה. 
״הדיונים הקליניים אפשרו לי כמורה במחלקת ילדים להיחשף לדילמות 
שהסטודנטים מתמודדים מולן, ובאמצעות הדיונים הללו לתת במה 

לסטודנטים לדון בקונפליקטים ובתחושות של חוסר ודאות, לעתים 
מועקה, בתוך אווירה בטוחה ולימודית. מסגרת זאת עשויה לפתח בקרב 

הסטודנטים מודעות אתית ויכולת להגיב בצורה מקצועית״. 

“פורום אתיקה”
דוגמה שנייה, כפי שמתוארת על ידי מרכזת תחום האתיקה בסיעוד, היא 
גישת הוראה נוספת באתיקה בסיעוד, הנהוגה בבית הספר לסיעוד דינה 

במהלך ההתנסות הקלינית.
בבית הספר מתקיים “פורום אתיקה” – שיטה חדשה בלימודי האתיקה 
במסגרת ההתנסות הקלינית. יש לציין שבספרות לא נמצא חומר המתאר 
גישת הוראה דומה. פורום אתיקה מתקיים באופן קבוע אחת לחצי 
שנה, ומיועד לכלל הסטודנטים במהלך ההתנסות הקלינית במסגרות 
השונות. פורום זה מהווה מסגרת שבה הסטודנטים מתבקשים להעלות 
דילמות אתיות בהתנסות, שלא פעם גרמו לטלטלה מוסרית ולסערת 
רגשות פנימית והשאירה אותם עם תהיות רבות וללא תשובות חד 
משמעיות. בפורום, הבעת העמדות והרגשות נעשית בסביבה לימודית 
בטוחה. הפורום מתקיים באולם בית הספר לסיעוד באווירה נעימה, 
והדיון בפורום יוצר במה פתוחה לכולם להבעת עמדות ללא שיפוטיות 
תוך השמת דגש לפיתוח חשיבה ביקורתית כלפי הטיעונים ולא כלפי 
האדם המבטא את עמדותיו. במסגרת הפורום עולים קולות באופן 
שווה ומכובד, של סטודנטים ומורים הרוצים ללמוד מהדילמות ולבחון 
את דרכי הפעולה שנעשו או דרכים המוצעות לטיפול בבעיות האתיות 

על ידי גורמים שונים.
ניהול הדיון נעשה על ידי ראש תחום אתיקה, אשר הובילה וסיכמה את 

הדיון תוך הדגשת האפשרויות לטיפול בדילמות בצורה הראויה ביותר.
הנושאים העיקריים שעלו בפורום אתיקה: 

• הארכת חיים מול איכות חיים. הסטודנטים מתקשים להבין למה צריך •
להילחם עבור ערך “קדושת חיים / הארכת חיים” לקשיש מעל גיל 90 
שנה עם מחלות רקע לרבות דמנציה ופצעים קשים, כאשר רובם נתנו 

העדפה לאיכות חיים.
• הדילמה השנייה הינה בתחום ערך האוטונומיה / כבוד המטופל מול •

ערך קדושת החיים. המקרה המייצג הינו הכנסת זונדה לחולה דמנטי 
שמסרב לאכול ובו זמנית מסרב לשתף פעולה, כאשר רוב הסטודנטים 

חושבים שיש כאן תקיפה וכפיית אכילה.
• דילמה חדשה שמתחילה להתעורר – האם לתת סם כגון מורפין לטיפול •

בכאב וסבל לחולה סופני, גם כאשר אנחנו יודעים היום שהוא יכול להאיץ 
מוות. מהו דינם של אחות או אח שמאיצים את מותו של החולה?!

סטודנטים בדיון אתיקה - כללית האקדמיה לסיעוד קמפוס רבין )דינה(
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היתרונות העיקריים בפורום אתיקה כשיטת הוראה:
• נטישת נאומים ארוכים. •
• העלאת מקרים אמיתיים, שמכילים דילמה אתית-מוסרית.•
• עירוב סטודנטים באופן פעיל בניסוח הדילמה ובתהליך קבלת ההחלטות.•
• אוסף של מקרים משדות ומתחומים שונים.•
• פיתוח מודעות עד רגישות מוסרית לבעיות אתיות דומות.•
• דרבון הסטודנטים לקבלת החלטות.•
• רכישת כלים “להצדקת” הטיעון. •
• היכולת לעורר השראה לחשיבה עמוקה באופן זהיר.•

סיכום 
מאמר זה הציג סקירת ספרות על מגוון השיטות להוראת אתיקה בסיעוד 
בתוכנית הלימודים ובהתנסות הקלינית. שילוב של שיטות שונות עשוי 
להגביר את היכולת האתית של הסטודנטים להגיב בצורה מקצועית 

בסיטואציות המעוררות קונפליקטים אתיים בעבודה. 
למורים יש תפקיד חשוב בליווי הסטודנטים בעת זיהוי דילמות אתיות 
בהתנסות הקלינית, שכן לא פעם הסיטואציות מעוררות תחושות לא 

נעימות יחד עם חשש להציגן או אפילו להתעלם מהן.

מורים צריכים ללוות את הסטודנטים בצורה זהירה על מנת לאפשר 
לסטודנטים לספר את סיפורם ולמנף את התנסותם ללמידה פעילה, 
שתוביל לפיתוח מודעות אתית. אין ספק שהמפגש עם סיטואציות 
אמיתיות בשדה הקליני מעשיר את למידתם של הסטודנטים מעבר לשיעורי 
האתיקה בכיתה. הדיונים הקליניים מתקיימים באווירה בטוחה, תומכת 
ולימודית, המאפשרת לסטודנטים להציג מקרים עם הקשר לסוגיות אתיות 
על בסיס ידע וראיות. בדיונים הקליניים יש מקום לרפלקציה של רגשות, 
עמדות ותובנות לימודיות בצורה בטוחה תוך קבלת תמיכה מהמורים. 

נסקרו גם דילמות אתיות שסטודנטים לסיעוד העלו בעת התנסותם 
במחלקת ילדים ובמסגרת פורום אתיקה.

שמנו דגש על גישות ההוראה הנהוגות לליבון דילמות אתיות, על פיתוח 
מודעות אתית ויכולת להגיב באופן מקצועי באמצעות דיונים קליניים 

ופורום אתיקה.
בפורום אתיקה, לסטודנטים ומורים יש הזדמנות שווה להעלות רגשות 
עמדות בנושאים אתיים. שיטה זו חדשנית ואינה מתוארת בספרות, 
ולכן רצוי לבדוק באופן אמפירי כיצד סטודנטים תופסים את הפעילות 
בפורום והאם נוספו ברשותם כלים לחשיבה והתנהגות אתית בהשוואה 

לשיטות הוראה אחרות. 
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שם המאמר: חוכמת המשחק בחינוך לסיעוד

את  ללמד  בכלל,  אם  ניתן,  וכיצד   – לסיעוד  בחינוך  משתלבת  היצירתיות  כיצד 
הסטודנטים להיות יצירתיים? אחת הדרכים היעילות לכך היא שימוש במשחקים, 
חידונים ומשחקי שאלות, התומכים משמעותית בתהליך הלמידה ומהווים מפתח 

ללמידה חווייתית היוצאת "מחוץ לקופסה"

לימודים זה גם משחק ילדים
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מבוא
תקופת לימודי סיעוד יכולה להיות חוויה 
מקבל  שבמסגרתה  ומלמדת,  מעשירה 
לעולמות  להיחשף  הזדמנות  הסטודנט 
חדשים ולצמוח כאדם וכאח/ות מקצועי/ת 
קליניות,  התנסויות  במסגרת  לעתיד. 
הידע  את  מיישמים  לסיעוד  סטודנטים 
התיאורטי, רוכשים מיומנויות קליניות שונות 
וחדשות בעולם הסיעוד ומתרגלים אותן. 
כיצד היצירתיות משתלבת בחינוך לסיעוד 

– וכיצד ניתן, אם בכלל,  
הסטודנטים  את  ללמד 

להיות יצירתיים?
דרך יצירתית ללמוד היא 
לחשוב "מחוץ לקופסה". 
ישנן דרכים רבות להקנות 
מיומנויות  ולרכוש  ידע 
קליניות. למשל, שימוש 
בחידונים  במשחקים, 
ובמשחקי שאלות כדוגמת 
טריוויה, יעילים בתהליך 
הלמידה באופן משמעותי. 
את  וה  מהו משחק 
המפתח העיקרי ללמידה 
ויכול להיחרט  חווייתית 
בזיכרון לאורך זמן. בקרב 
סטודנטים המשחק מוסיף 

מוטיבציה, רצון, עקשנות, יצירתיות ומאמץ 
כדי למצוא דרכים ללמידה של החומר הנלמד. 
במאמר זה נסקור את היתרונות בשימוש 
במשחק כדרך למידה פעילה ונציג מספר 
דוגמאות להטמעת נושא היצירתיות בבית 

הספר האקדמי לסיעוד מאיר.

סקירת ספרות
הסטודנטים של ימינו שונים מאוד מאלו 
של הדורות הקודמים. סטודנטים שנולדו 
בשנת 1982 ואילך, נכללים בקבוצה שיש לה 
העדפות למידה שונות ממה שהכרנו בעבר  
)Oblinger, 2003(. דור חדש של סטודנטים 
בעלי ידע בשימוש טכנולוגי מעדיף למידה 
 Eckleberry-Hunt( וחווייתית פעילה 
Tucciarone, 2011 &(. דור זה מצפה 

לתגובות מיידיות תוך כדי התמודדות עם ריבוי 
משימות, ולעתים קרובות מתקשה להתמקד 
 Pardue &  Morgan,( בפעילות אחת
2008(. לכן, חשוב להכיר ולזהות את השוני 
ולספק אסטרטגיות הוראה חדשניות על 
 Oblinger,( מנת להתמודד עם המגוון הדורי

 .)2003
ממחקרים שבחנו סגנונות למידה, עולה 
כי לאנשים ישנן העדפות שונות בסגנון 
הלמידה: הלומדים באופן שמיעתי מעדיפים 
להקשיב לחומר שמועבר בקול רם באמצעות 
הוראה מילולית. הלומדים 
החזותיים נהנים משיטות 
כמו  ויזואליות  למידה 
כרטיסיות,  תמונות, 
ת  ו נ נ ו ב ת ה ו ו  א ד י ו
 .)Dicarlo & Lujan,  2006(
קוגניטיביים  לומדים 
 )cognitive learners(
עם  מידע  מעדיפים 
 , ת י ש י א ת  ו ע מ ש מ
שיועבר "במילים שלהם", 
בעוד שלומדים עולמיים 
 )global learners (
מחפשים דיונים ועבודה 
 .)Pitts, 2009( עם אחרים

לומדים קינסתטיים 
)kinesthetic learners(

מעדיפים גישה מעשית "hands on״ ללמידה. 
יותר  יעילה  בצורה  מידע  שואבים  הם 
באמצעות מפגשים מעשיים, ניתוח מקרים 
)case-studies( או הדמיות מחשב מאשר 
 .)Meehan-Andrews, 2009( בהרצאה בלבד
לפי  בוקטור )Boctor, 2013( רוב הסטודנטים 

לסיעוד נמצאו כלומדים קינסתטיים.
לדברי דאל )Dale,1969(, "אנשים לומדים 
10% ממה שהם קוראים, 20% ממה שהם 
שומעים, 30% מה שמוצג, אבל 90% ממה 
.)Kennedy, 2006( "שנאמר ונעשה במשולב

יצירתית בחינוך לסיעוד
הוראה בסיעוד משלבת מגוון אסטרטגיות 
הוראה, המקדמות הבנה מעמיקה של ידע 
תיאורטי וקליני ויישום מיומנויות קליניות 

דור חדש וטכנולוגי 
של סטודנטים 

מעדיף למידה פעילה 
וחווייתית, מצפה 
לתגובות מיידיות 

תוך התמודדות עם 
ריבוי משימות ולרוב 
מתקשה להתמקד 

בפעילות אחת

סטודנטים במחלקת ילדים בזמן משחק

השפעת משחק בלמידה 

והוראה בסיעוד

מודל
היצירתיות
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 .)Bristol, 2017( שונות
חשיבה יצירתית תורמת 
ביקורתית,  לחשיבה 
בסיעוד  חינוך  ולכן 
על  דגש  לשים  צריך 
טיפוח היצירתיות אצל 
הסטודנטים כדי לעודד 
ביקורתית  חשיבה 
 Royse & Newton,(
Meehan-  2007(. לפי

 )2009 (  Andrews
הרצאות נמצאו טובות 
יותר עבור הצגת מידע 
ראשוני, בעוד ששיטות 
למידה פעילה היו טובות 
החומר  לחיזוק  יותר 

הנלמד.
למרות ההבנה, ששימוש 
למידה  באסטרטגיות 
יעיל,  הינו  חווייתיות 
בתחום  רבים  מורים 
עדיין  הגבוהה  ההשכלה 

מעדיפים סגנון קונבנציונאלי של הוראה. 
הרצאה דידקטית נחשבת יעילה בהספק   של 
חומר בפרק זמן קצר יחסית, אבל מעכבת 
 Royse & Newton,( חשיבה אינדוקטיבית
2007(. דוגמה לכך אפשר למצוא במחקר 
שנערך בבריטניה והעריך את נקודת המבט 
של 97 אנשי חינוך לסיעוד באמצעות סקר 
לצורך  לגבי שימוש במשחקים  אינטרנטי 
למידה. נמצא, כי רוב המשתתפים הסכימו 
שהמשחקים תורמים ללמידה, מספקים עניין 
והנאה ומעודדים אינטראקציה והשתתפות 
בקרב הסטודנטים, בצד זה העלו המשתתפים 
חסרונות בשימוש במשחק, כגון חשש מתגובה 
שלילית פוטנציאלית מהסטודנטים ואילוצי 
זמן. המחקר הראה שימוש מוגבל במשחקים 
למרות היתרונות לשימוש במשחק לצורך לימוד 

 .)Blakely et al., 2010(
בסקירה שיטתית נסקרו שמונה מחקרים 
התערבויות  כללו  מהם  שבעה  סיעודיים: 
הוראה,  שמטרתן הייתה העלאת היצירתיות 
בקרב סטודנטים, ואילו מחקר אחד חקר את 
לסיעוד". מתוך  בחינוך  "יצירתיות  המושג 
להגברת  עלו ארבע אסטרטגיות  הסקירה 
פיתוח החשיבה היצירתית של הסטודנטים: 
1."למידה מגוונת" – שימוש באסטרטגיות 
למידה מגוונות תוך הוראה ממוקדת סטודנט, 
2. "חופש ללמוד" – אוטונומיה ומרחב לשימוש 
ביצירתיות אצל הסטודנט, 3. "ללמוד עם ביטחון 
עצמי", שממלא תפקיד ביצירתיות ויכולת לבטא 

עם שימוש בגירויים חזותיים ושמע, תוך עידוד 
.)Boctor, 2013( דיון קבוצתי והשתתפות

משחק הוא כלי חינוכי חזק, ומתואר בספרות 
 )Oblinger, 2004( כאסטרטגיה חינוכית יעילה
לא רק בחינוך אלא גם בחינוך לסיעוד. בחירת 
משחק כאסטרטגיה בהוראה בחינוך לסיעוד 
דורשת את השתתפות הסטודנטים והתגייסותם 
בפתרון בעיות ובחשיבה ביקורתית. שיטה 
זו שומרת את הסטודנט משעמום, יוצרת 
התלהבות ומשפיעה באופן חיובי על תוצאות 

.)Royse & Newton, 2007( הלמידה
לומדים  בין  אינטראקציה  מעודד  משחק 
תוך הגברת העניין בנושא, מעלה את רמת 
הזדמנות  ונותן  הלומד  אצל  המוטיבציה 
ללמוד מאחרים. משחקים בחינוך לסיעוד 
זוהו כאסטרטגיה יעילה לעידוד למידה עמוקה 
באמצעות השתתפות פעילה. היתרונות של 
שימוש במשחק ככלי למידה כוללים הגברת 
מיומנויות אישיות, חברתיות ומקצועיות תוך 
קבלת החלטות וחשיבה ביקורתית. משחקים 
שינוי  של  עניין  יוצרים  למידה,  מניעים 
בתפקידים מסורתיים של לומדים ומורים וכך 
גורמים ללומד לחוויות שונות ולהזדמנויות 
להיות עמיתים למורים, מנהיגי צוות או חברי 
 McLafferty, Dingwall & Halkett,( צוות

.)2010
דוגמה ללמידה פעילה היא שימוש במשחק 
מולטימדיה "Nursopardy", הכולל שאלות 
טריוויה במטרה לבחון את הטמעת החומר 
הנלמד בקורס יסודות הסיעוד, כהכנה למבחן. 
במחקר השתתפו 40 סטודנטים לסיעוד שנה 
ראשונה, שחולקו לחמש קבוצות עבודה. 
מסקנות המחקר היו כי השילוב של מרכיב 
חזותי, מרכיב שמע, עבודת צוות ותחרות 
ממקדים את תשומת הלב של הסטודנטים 
ומחזקים את תהליך למידתם. המשחק היה 

רעיונות, 4. "למידה באמצעות עבודה קבוצתית" 
 .)Chan, 2013(

דוגמאות לאסטרטגיות הוראה יצירתית בקרב 
Problem-( PBL מחנכים לסיעוד: טכניקת
Based Learning( על מנת ליצור חשיבה 
קריטית עצמית מכוונת ולהפוך את הידע 
 Norman & Schmit,( התיאורטי למעשי
1992(; שימוש במולטימדיה וסיפור סיפורים 
 Chang &( להגברת עניין ומוטיבציה ללמוד
Hsu, 2010(; שימוש ביוטיוב כדי לקדם למידה 
 ;)Logan, 2012( פעילה במיומנויות סיעוד
שימוש בהומור, במשחקים ובהוראת עמיתים 
על מנת להפוך את סביבת הלמידה ליותר 
תוססת ולהקטין את המתח בקרב הסטודנטים 
 Baid & Lambert, 2010; Moscaritolo,(

.)2009

משחק ככלי למידה בחינוך לסיעוד
מורים בחינוך לסיעוד משתמשים במספר 
אסטרטגיות הוראה על מנת להתמודד עם 
סטודנטים.  השונים של  הלמידה  סגנונות 
משחקים יכולים להועיל לסגנונות למידה רבים 

מחנכים בסיעוד צריכים להכיר בערך 
של יצירתיות ולטפח אותו בקרב 

סטודנטים כדור העתיד של האחים 
והאחיות. אחות יצירתית היא משאב 

חיוני למערכת הבריאות

רוב הסטודנטים לסיעוד נמצאו כלומדים קינסתטיים - כלומר, 
כאלה, המעדיפים גישה מעשית ללמידה ומפיקים מידע טוב 

יותר מניתוח מקרים או מהדמיות מחשב מאשר בהרצאה בלבד

חידון "נחש מה יש". 
הזכויות שמורות 

לסטודנטיות מיכל וילדר 
ונעמה ישורון

שמורות לסטודנטיות עמית חמו ומזל ביינהמשחק "סולמות ונחשים במטופל עם גבס". הזכויות 
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מוצלח וִאפשר לכסות כמות גדולה של חומר 
.)Boctor, 2013( בפעילות אחת

על מנת שמשחקים יהיו יעילים ויהוו כלי 
לבנות  חייבים  קליניים  ללמידה, מדריכים 
אותם כך שיתאימו לתוכן הנלמד, להפעיל 
ידע קודם, לאפשר את העברת הידע, לכלול 
הערכה ומשוב ולשחק בהם בצורה חווייתית 
 Strickland & Kaylor, 2016( וחברתית
Oblinger, 2004(. יש לקבוע מטרות ברורות 
למשחק, ולהתאימו לרשת חברתית ולשחקנים 
ספציפיים  )Skiba, 2008(. בנוסף, משחקים 
צריכים להיות מתוכננים בקפידה להשגת 
תוצאת למידה ספציפיות וצריכים לכלול זמן 

 .)Baid & Lambert, 2010( לתחקור
המשחקים משקפים את ביצועי הסטודנטים 
בזמן אמת בהתחשב בנקודות החוזק והחולשות 
הם   .)Strickland & Kaylor, 2016(
מאפשרים הזדמנות למשוב מיידי באמצעות 
 Glendon & Ulrich,( דיון בתשובות הנכונות
2005( ומשמשים לחשיבה קריטית, מעודדים 
סטודנטים לעבוד בצוות על מנת לקבל החלטה 
ומנתחים את התרומה של אחרים בעת קבלת 
 .)Royse & Newton, 2007( החלטה סופית
משחקים יכולים לסייע למורה בהנחיית תחומים 
הדורשים חשיבה גבוהה, קביעת סדר עדיפויות, 
החלטות מורכבות, מיומנויות מעשיות ופיתוח 
מומחיות )Skiba, 2008( ולכן ישנה חשיבות 
לבחירת אסטרטגית למידה המתאימה ביותר 
לצורכי תוכנית הלימודים והשגת המטרות 

 .)Royse & Newton, 2007(

 הטמעת נושא יצירתיות
בביה"ס לסיעוד מאיר

בכללית האקדמיה לסיעוד – קמפוס מאיר, 
עיונית  בהוראה  שונות  שיטות  משלבים 
ובהתנסויות הקליניות. במאמר זה מוצגת שיטה 
של למידה פעילה על ידי שימוש במשחק. מזה 
שנים רבות משלבות חלק מהמורות משחק 
יוצרות משחקים  הן  בהתנסויות קליניות. 
ומנחות את הסטודנטים ליצור משחק לימודי 
בהתאם למטרת ההתנסות ולשדה הקליני, 
בספרות  ונתמך  הלימודי  לשלב  המותאם 
רלוונטית. להלן מספר דוגמאות מהקליניקה:

דוגמה ראשונה – על בסיס "סולמות וחבלים": 

במהלך התנסות במחלקה אורתופדית, המורה 
יוצרת משחקים המותאמים עבור קבוצת 
סטודנטים וגם מנחה אותם ליצור משחקים. 
הסטודנטים לא מקבלים ציון על הפעילות, 
ולמרות זאת ניכרת השקעה רבה בחשיבה, 
בפיתוח המשחק ובביצועו. זוג סטודנטים 
התבקש ליצור משחק בנושא "גישה סיעודית 
למטופל עם גבס". הסטודנטים יצרו משחק 
קופסה שהתבסס על משחק ידוע – "סולמות 
ונחשים". הם הכינו כרטיסיות עם תשובות 
ונקודות לדיון, הובילו קבוצת סטודנטים והנחו 
אותה. המשחק כלל לוח של 50 משבצות, היוצר 
מסלול התקדמות לפי סדר המספרים מ-1 
ועד 50. מטרת המשחק היא להגיע לנקודת 
כל סטודנט   .50 – משבצת מספר  הסיום 
מטיל בתורו את הקובייה ומתקדם על לוח 
המשחק בהתאם למספר שמראה הקובייה. 
בכל פעם שחייל המשחק מגיע למשבצת, 
על הסטודנט להקריא את המשפט שרשום 
במשבצת ולדון על התוכן עם סטודנטים אחרים 
בקבוצה, למשל: "בדקתי בצקת, חום וצבע של 
גפה למעקב נוירו-וסקולרי", "עשיתי אומדן 
כאב". כאשר סטודנט מגיע למשבצת שעליה 
מצויר סולם, הוא עולה במעלה הסולם עד 
למשבצת שראש הסולם מגיע אליו, לדוגמה: 
"התאמתי את ההדרכה לרמת הידע וההבנה 
של המטופל", "זיהיתי הפרשה עם ריח רע 
מהגבס ומייד דיווחתי לרופא". אם הוא מגיע 
למשבצת שעליה מצויר ראש של נחש, הוא 
יורד עד למשבצת שבה נמצא זנבו של הנחש: 
"התעלמתי מתלונות על כאב במטופל עם גבס", 
"שכחתי להדריך את המטופל לחזור לפעילות 

באופן הדרגתי". 
דוגמאות נוספות מהעולם של מחלקת 
ילדים, כחלק  בהתנסות במחלקת  ילדים: 
ממשימת הדרכה בהתנסות המתקדמת, הוצע 
לסטודנטים לשלב משחק לפתיחת התנסות. 
שתי סטודנטיות הכינו כרטיסים עם מושגים 
כמו "נוזלים", "משקל", "תרופות" ,"הדרכה" 
וכדומה. מהלך המשחק: כל סטודנט בקבוצה 
התבקש לבחור כרטיס אחד ולתאר במה שונה 
המושג הנבחר בילדים לעומת מבוגרים, לדוגמה 
– "משקל גוף": מדד להתייבשות, מינון תרופות, 
ביטוי קליני למחלות שונות. בגב כל כרטיס 

בבית הספר מאיר משלבות 
חלק מהמורות שימוש 

במשחק בהתנסויות קליניות. 
הן יוצרות משחקים ומנחות 

את הסטודנטים ליצור משחק 
המותאם לשלב הלימודי 

ולשדה הקליני

הסטודנטיות  הנכונות.  התשובות  הופיעו 
המנחות הוסיפו או חידדו את הנאמר. משחק 
זה נתן אפשרות לכל סטודנט להיזכר בידע 
תיאורטי שלמד בכיתה ולקשרו לפרקטיקה 

בסיעוד לפני תחילת ההתנסות בילדים. 
דוגמה נוספת ללימוד תרופות במחלקת 
ילדים: מורה נתנה לכל קבוצת סטודנטים 
במחלקת ילדים רשימת תרופות השכיחות 
במחלקה זו והסטודנטים התבקשו ללמוד את 
התרופות. מטרת המשחק הייתה להטמיע 
ולתרגל בקרב הסטודנטים את הידע בתרופות 
לפני חלוקת תרופות. ההחלטה לגבי יצירת 
המשחק התבססה על הכרות של המדריכה, 
בהתנסות מתקדמת במחלקת ילדים, עם שתי 
סטודנטיות בעלות יכולות יצירתיות. המורה  
ליוותה אותן בבניית המשחק תוך הקפדה על 
תוכן לפי ספרות מחייבת. הסטודנטיות יצרו 
תרופות  של  ללמידה  אסוציאטיבי  משחק 
שכיחות במחלקת ילדים, בשם "נחש מה יש?". 
הן הכינו כרטיסיות עם איורים אודות התרופה, 
כאשר בצד השני של הכרטיס הוכנס מידע כמו 
שם התרופה, מנגנון, תופעות לוואי והשלכות 
סיעודיות. הסטודנטים התבקשו לא להפוך את 

הכרטיסייה בשלב הראשון של המשחק. מהלך 
המשחק: הסטודנטים חולקו לזוגות, כל זוג 
קיבל כרטיסייה עם איור ואליו מצורפת חידה 
הקשורה לציור. המשימה הייתה לגלות בזמן 
מוגבל, על ידי שימוש בשעון חול, באיזו תרופה 
מדובר.  במידה שהסטודנטים ידעו את התשובה, 
הם קיבלו רשות להפוך את הכרטיסייה  למידע 
נוסף אודות התרופה. המנחה  עברה בין הזוגות, 
שמעה את התשובה ונתנה ניקוד לכל זוג. לאחר 
סיום הסיבוב הראשון הסטודנטים התחלפו 
בכרטיסיות, כך שבסוף המשחק כל הסטודנטים 
נחשפו לכל הכרטיסיות. בסוף המשחק  נערך 
סיכום על ידי המורה לגבי כל הכרטיסיות שהוצגו 
במצגת לסיכום הנושא, והסטודנטים קיבלו 

עותק של הכרטיסיות. 
להמחשה ראו את דוגמת אחת הכרטיסיות 
)באיור שבעמוד 16(: בצד אחד של הכרטיסייה 
– ציור של סבא המחזיק נר, מאזניים שעל 
כף אחת שלהן  רשום אינסולין ועל הכף 
השנייה – אשלגן, ושלוש מדליות המציינות את 
תופעות הלוואי של התרופה. החידה  שמתלווה 
לציור היא: "לסבא אלברט אין אש". השאלה 
שהופנתה לסטודנטים הייתה "מהי התרופה 
שמסתתרת בציור? הסטודנטים היו אמורים 
לזהות שמדובר על ALBUTEROL. השם 
 Short- )SABA( אלברט מרמז על כך, וסבא
Active Beta Agonist. המילים "אין אש" 
מתקשרות לנדנדת אינסולין ואשלגן, כאשר 

אחד עולה והשני יורד. 
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סיכום ומסקנות
קיימות אסטרטגיות שונות בהוראה בחינוך 
לסיעוד, מהוראה פסיבית ועד הוראה אקטיבית. 
את  יכירו  לסיעוד  בחינוך  שמורים  חשוב 
האסטרטגיה של הוראה פעילה וישתמשו 
בה, כמו שימוש במשחק בהתנסויות קליניות 
שונות. עבור המורה, המשחק משיג מטרות 
לימודיות, מגביר עניין ולמידה ונותן אפשרות 
למתן משוב מיידי. המשחק שם את הסטודנט 
במרכז, מעודד לחשיבה ביקורתית, לקבלת 
החלטות ולמשוב מיידי, יוצר הנאה ויצירתיות, 
מגביר ביטחון עצמי ומוטיבציה ללמוד, משפר 
את הלמידה ומשמר אותה. המשחק נותן מענה 
לסגנונות למידה שונים, ובכך מסייע גם למורה 
וגם לסטודנט )מודל "השפעת המשחק בלמידה 

והוראה בסיעוד"(.
בכללית האקדמיה לסיעוד קמפוס מאיר נעזרים 
במשחק ככלי לימודי. הסטודנטים מתבקשים 
ליצור משחקים לימודיים. הם מדווחים על 
שביעות רצון מעצם תכנון וביצוע המשימה, 
ומציינים כי הם מרגישים בתהליך למידה ולא 
במבחן.  לאור ניסיוננו, סטודנט שבונה משחק 
מבטא את עצמו בתחום היצירתיות ומשקף 
רמה גבוהה של למידה וייצוג ידע. בנוסף, חוויית 
ההתנסות במשחק על ידי סטודנטים אחרים 
בקבוצה גורמת להם לקחת חלק פעיל, להבין, 
להפנים ולזכור את הנלמד בצורה טובה. בניית 
משחקים בהתנסויות שונות גורמת לסטודנטים 
לפתח חשיבה קלינית, מאתגרת ויצירתית, 
המניבה חווית למידה משמעותית ועוזרת 

להיכנס לעולם הסיעוד.
קיימת חשיבות לעידוד מחנכים ליצור ולשלב 
וזאת  לסיעוד,  בחינוך  בהוראה  משחקים 
והעלאת  מחנכים  בין  שיתוף  באמצעות 
מודעותם לחשיבות המשחק. מחנכים בסיעוד 
צריכים להכיר בערך של יצירתיות ולטפח אותו 
בקרב סטודנטים כדור העתיד של האחים 
והאחיות.  יצירתיות נדרשת בתחומים שונים 
בסיעוד, כמו קליניקה, מחקר וניהול,  כי אחות 
יצירתית  היא משאב חיוני למערכת הבריאות.
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תקשורת בין אישית )תב"א( חיונית ביותר ביחסי מטפל-מטופל בכדי 
לשפר את הבנת המטופל למצבו ולמשימותיו הבריאותיות, להרגיעו 
מחרדות וחששות ולהשיג שיתופי פעולה מכוונים לטובתו, אתו, עם 

משפחתו המלווה ועם הצוות הרפואי, האמור 
כמובן מאליו – מההיבטים האתיים והחוקיים – 

לדרוש בטובתו של המטופל.
היחסים בין אדם לאדם, בין אדם לחברו, בין אדם 
למעסיקו וכיוצא בזה, הם מורכבים מאוד וטעונים 
במשקעים המורכבים מאישיות האדם, עברו 
וניסיון החיים של כל אחד מהצדדים. ביחסים 
דינמיקה  נוצרת  לחולה,  אחות  בין  מובנים 
משמעותית. כדי להפכה למקצועית, יש ללמד 
בתקופת ההכשרה בסיעוד כללים, עקרונות 
ואיכותית, ממוקדת  בונה  ונהלים של תב"א 

ומכוונת מטופל.
בתוכניות ההכשרה בסיעוד, מזה שנים רבות, 
ניתנת משמעות מעמיקה לתב"א. הנושא נחקר 
רבות, ונקבעו כללים ונהגים כיצד ללמדו – כיצד 
להנחיל יכולות מקצועניות גבוהות ככל הניתן 
ללומדים סיעוד במהלך הכשרתם וכיצד לייצר 
תב"א פרופסיונלית. כיום, בעידן הקדמה, כאשר 
את ההתנהלות המקצועית מובילות טכנולוגיות 
מתקדמות )כגון אינטרנט, מצגי מחשב בעבודה 
הרפואית  בעשייה  וסמארטפונים  השוטפת 
והסיעודית ליד מיטת החולה(, חשוב עוד יותר 
לשמור על אנושיות הקשר הטיפולי ועל ניהול 

וניתוב תב"א באיכות גבוהה.
כבר בשלהי שנות ה-60 של המאה הקודמת, 
יצא בישראל הספר "הריאיון המסייע" בנושא 
התקשורת הטיפולית )בנימין, 1972(, ובו דיבר 
המחבר על הדואליות ביחסי מראיין-מרואיין, 

כאשר למעשה כל אחד עוזר לשני בהשגת מטרותיו, זה לרפא וזה להתרפא. 
יחסי אחות-חולה טיפוליים מהווים מערכת יחסים, שבה שני המשתתפים 
לומדים להכיר את הייחודיות שבכל אחד מהם ולכבד זה את זה, ומתקיימת 
בה למידה הדדית, כאשר המטופל שותף לתוכנית העבודה בדרך להשגת 
המטרה שהיא בריאות )Townsend, 2015 p .122-123(. כביכול, קיים 

שוויון בשוני ובחלוקת התפקידים לפתרון בעיות אצל המטופל.
האם התב"א הוא כלי או מערכת יחסים? האם המטרה היא לקבל, לתת, 
או להיות עבור המטופל? על כך עונה בספרו אברהם בנימין )1972(, 
שמטרתה העיקרית של תב"א היא לסייע למטופל. 
הוא במרכז, הוא המוקד, הוא החשוב מכול, כל 
השאר הוא מקרי בלבד. פטריק קייסמנט )1985( 
כתב בספרו שעל המטפלים ללמוד מהמטופלים 
הטכניקות  את  דקות  ביתר  ולהתאים  שלהם 
שלהם בתקשורת עם המטופל לצרכיו המשתנים. 
תב"א מקצועי זו טכניקה המתייחסת אל הפרט 
כעולם ומלואו ומכוונת אליו ואל צרכיו הסיעודיים 
והרוחניים, הייחודיים לו. קיימים מקצועות סיעוד 
רבים ושונים, אך התהליך הנפשי דינמי של כל יחסי 
העזרה הוא אוניברסלי )קייסמנט, 1985( ולכן חשוב 
להתוודע ליחסי הגומלין שבין המטפל למטופל 

ולדרכי התקשורת ביניהם.
כאז כן עתה, ניתן כיום בהכשרה בסיעוד דגש על 
מדדי התוצאה )outcomes( ועל תוצרי למידה )כפי 
שנלמד מתחום התעשייה והניהול(, בכדי לכמת 
ולהעריך, אובייקטיבית ככל הניתן, את תוצרי 
ההכשרה של לומד סיעוד. בהתאם לרוח זאת, אנו 
מחפשים ובודקים מודלים וכלים להערכת יכולות 

הסטודנט לסיעוד בנושא התב"א. 
במאמר זה ברצוננו להציג כלי מדידה בר תוקף 
ומהימנות, שנבדק ונחקר עוד משנת 1992, ומוגש 
שוב על ידי קלקוביץ  )Klakovich, 2006( במתכונת 
מצומצמת )בית הספר קיבל אישור להשתמש בשאלון(. 

טבלה להערכת תקשורת בין אישית
 Interpersonal Communication Assessment
Scale )ICAS(

בטבלה המוצגת בעמוד הבא: בעמודה הימנית מופיעה רשימת התנהגויות 
של תקשורת בין אישית, המצופות מסטודנטים ובוגרי תוכנית ההכשרה.
בעמודות שמשמאל מוצג סולם בדירוג של 1–4, המשקף את רמת 
ההשפעה של התנהגות הסטודנט/הבוגר בתקשורת הבין אישית, כאשר
1=לעתים רחוקות | 2=מדי פעם | 3=לעתים קרובות | 4=כמעט תמיד.

שלומית שיק | RN, MA | מורה בכירה, מרכזת תחום בריאות הנפש | כללית האקדמיה לסיעוד – 
קמפוס קפלן 

ד"ר רבקה חזן-הצורף | RN, PhD | מנהלת כללית האקדמיה לסיעוד – קמפוס קפלן 

רימה לבנפלד | RN, MA | מורה בכירה, מרכזת תחום בכיר סיעוד המבוגר | כללית האקדמיה לסיעוד – 

קמפוס קפלן 

שם המאמר: הערכת איכות התקשורת הבין אישית של הסטודנט לסיעוד

תב"א: מדברים על זה

אחד המרכיבים הקריטיים ביחסי מטפל ומטופל היא התקשורת הבין אישית. הדינמיקה הנוצרת 
בין חולה לאחות היא משמעותית, וכדי להפכה למקצועית חשוב ללמד בתקופת ההכשרה בסיעוד 
שורה של כללים, עקרונות ונהלים של תב"א איכותית ומוכוונת מטופל. שתיים מהגישות לאומדן 
ולהערכה של יכולות הסטודנטים בתחום התקשורת, המיושמות בבית הספר לסיעוד קפלן, נסקרות 

במאמר זה

כללית האקדמיה לסיעוד – קמפוס קפלן היא שלוחה של ביה"ס לסיעוד ע"ש הנרייטה סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית

בעידן שלנו, כאשר את 
ההתנהלות המקצועית 
מובילות טכנולוגיות 

מתקדמות, חשוב עוד יותר 
לשמור על אנושיות הקשר 
הטיפולי ועל ניהול וניתוב 

תב"א באיכות גבוהה

היכולת להעריך את איכות 
התב"א מורכבת מאוד. 

לשם כך נדרשים הקשבה 
מכוונת של המעריך, בזמן 
שהסטודנט מראיין את 

המטופל/משפחה, ושימוש 
בכלי מתאים

המשך
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האחות נדרשת להפגין יכולות תקשורת יעילה עם מטופלים / בני משפחה 
ועמיתים למקצוע. במחקרים נמצא קשר בין תב"א לתוצאות בריאותיות 
)Coeling & Cuk, 2000, אצל Klakovich & Cruz, 2006(, לאיכות 
חיים ולשביעות רצון המטופל מהטיפול. לכן חשוב שסטודנטים ובוגרי 
תוכניות ההכשרה בסיעוד ירכשו את מיומנות התב"א כמרכיב מהותי 

של תוצרי החינוך למקצוע. 
יחד עם ההכרה בנחיצות זו, היכולת להעריך את איכות התב"א מורכבת 
מאוד, וכדי לעשות זאת, חשובה הקשבה מכוונת של המעריך, בזמן 
שהסטודנט מראיין את המטופל / משפחה. כלי ההערכה שהוצג לעיל 
עבר תיקוף ומהימנות. ניתן בעזרתו להעריך את הלומד לאורך זמן במהלך 
שלבי ההכשרה, ולהשוות את יכולותיו בתחילת דרכו, באמצע ההכשרה 

ובעת סיומה. 
המודל ליכולות בתב"א מבוסס על שבע הנחות:

• כשירות הולמת: א. כאשר האינטראקציה מצביעה על הבנה של •
נורמות וכללים חברתיים ומתן כבוד למטופל / משפחתו.  ב. כאשר 
המטרות או היעדים הושגו, או באו לידי סיפוק הצרכים או הכוונות 

המוצהרות של הצדדים. 
• במהלך • והיחסים  המצב  )קונספטואלית(:  הקשרית  כשירות 

האינטראקציה משפיעים על התנהלות התב"א. 
• כשירות של שלבים: תב"א הינה המשכית, לא דיכוטומית. ניתן לדרג •

אותה כתהליך דינמי,  במגוון מצבים ואירועים. 
• כשירות להתנהגות כוללנית ותת ספציפית: בתב"א מעורבות גם •

התנהגויות ספציפיות וגם יכולות של רושם מופשט. שתיהן משפיעות 
על תוצאות האינטראקציה.

• כשירות תפקודית: באמצעות תב"א ניתן להשיג תוצאות מכוונות •
ולא מכוונות.

כמעט התנהגויות בתקשורת בין אישית
תמיד

לעתים 
לעתים מדי פעםקרובות

רחוקות
4321בניהול מצב, נותן הוראות ברורות1

במתן משוב למטופל/משפחתו, משתמש בתיאורים התנהגותיים במקום 2
4321שיפוטיים

4321מעודד מטופל / חברי משפחה לבטא תגובות להתערבות ולטיפול3

4321מספק הפניות לאנשי מקצוע אחרים כשצריך4

4321משתמש בשאלות ספציפיות לאיסוף נתונים על בעיה פוטנציאלית5

מדגים התנהגויות של תקשורת המתאימות למצב ומקובלות על האנשים 6
4321מבחינת הרקע שלהם )כמו קשר עין, מגע(

4321מבקש אישור מאחרים להביע את דעותיו האישיות7

4321במהלך ראיון המטופל / משפחתו, מזהה סתירות במידע שמובא בפניו8

4321מבקש הבהרות כאשר המסר אינו ברור לו9

4321מבחין בחוסר העקביות בין תקשורת מילולית ללא מילולית10 

מזמין את המטופל / משפחתו לחשוף סתירות ופערים במידע המצוי 11
4321בידם

מכין את המטופל / משפחתו לפרוצדורות על ידי מתן הסבר מקדים על 12
4321התהליך ומטרתו 

נותן למטופל משוב תיאורי, הכולל מבט רחב על התוכן, הרגשות 13
4321והתהליך שזיהה אצלו 

4321מכיר בכך שדאגות המטופל / משפחתו חשובות14

4321פונה ומבקש ייעוץ כשצריך15

מזהה סימנים אצל המטופל / משפחתו המצביעים על הצורך בתמיכה 16
4321רגשית

4321מלמד ומקדם טיפול בריאותי מניעתי17

4321מסביר למטופל / משפחתו על מגוון האפשרויות לטיפול18

משקיע זמן עם המטופל והמשפחה כדי להקשיב לדאגותיהם 19
4321ולבעיותיהם

חוקר החלטות של לא לנקוט בפעולה נדרשת או החלטה להפסקת 20
4321טיפול נדרש עבור המטופל

4321תגובות פניו תואמות לתוכן השיחה21

בשעת דיבורו עם המטופל / משפחתו, שומר על מרחק ומרחב התואמים 22
4321לתרבותם

4321יוזם שיחה עם מטופל ו/או משפחה שלרוב שותקים23

• כשירות המערבת יחסי גומלין: תב"א נוצרת בהקשר לתהליך של •
יחסי תלות הדדית.

• כשירות של רושם בין אישי: תב"א זו דרך להערכת ביצועים של הפרט, •
ומאחר שהיא מבוססת על רמזים או על פירושים של אמות מידה, 

תיתכן הטיה או טעות.

ניתוח מהות התב"א
המרכיבים של כשירות תקשורתית מכילים ידע, מוטיבציה ומיומנויות.

הידע מתייחס למידע קוגניטיבי. מוטיבציה מתייחסת לנטייה ליצור 
קשר אישי או להימנע ממנו. מיומנות מתייחסת ליכולת לתקשר על ידי 
התנהגויות מילוליות ובלתי מילוליות, המייצגות אינטראקציה חברתית, 

לבטא מחשבות ולהראות מכוונות כלפי אדם אחר.
תוצאות של יכולות תב"א כוללות שביעות רצון תקשורתית, הרגשה טובה, 
משיכה בין אישית, סולידריות בין אישית, שביעות רצון ממערכת היחסים, 
יחסי אמון, ניהול משא ומתן לפתרון קונפליקטים ומידה מסוימת של 

 .)Klakovich, Dela, 2006 אינטימיות )אצל
בדרך כלל, ההקשר לתב"א נעשה על ידי הגדרה פיזית, אקלים פסיכולוגי, 
מטרות וכללים שניתן ליישמם באינטראקציה. מטרתה מימוש היכולת 

האם התב"א הוא כלי או מערכת יחסים? האם 
המטרה לקבל, לתת או להיות עבור המטופל? 

בנימין )1972( משיב שהמטופל הוא החשוב 
מכול ומצוי במוקד, וכל השאר מקרי בלבד
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להעביר מידע, תחושות, מחשבות וגישות ולקבל הבנה ומסרים מהאחר, תוך 
שימוש בתהליך התנהגותי של בניית יחסים בין אישיים ושיתופי פעולה.
בניתוח המרכיבים של תב"א, נמצא הקשר בין ההגדרה, שבע ההנחות 

וכלי התיקוף. שלושת האלמנטים מוצגים במודל הבא:

בלמידה אינטראקטיבית זו הסטודנטים גם רוכשים ניסיון ראשוני מקדים 
לעבודת צוות ולעשייה שיתופית אינטגרטיבית של למידה-הבנה-יישום.

מבחן מיומנויות אקטיבי בתום התנסות קלינית בבריאות הנפש

למבחן זה מוגדרות שתי מטרות:
• מבחינת הסטודנטים: הערכה ביצועית של התוצר העיקרי של התנסות •

זו, שהינו תקשורת טיפולית של אחות-חולה.
• מבחינת המערכת: לבצע הערכה ומשוב על איכות ההדרכה על פי •

ההישגים בתום ההתנסות.
בימים אלה נבנה כלי להערכת הישגי הסטודנט בהתנסות הקלינית 
בבריאות הנפש. הערכת הסטודנט על ידי המדריך הקליני מהווה 60% 
מהציון, ומבחן זה מהווה 40%. המבחן מחולק לשני חלקים: האחד, 10 
שאלות ידע במתכונת רב ברירה. בחלק האחר, נבדקת מיומנות התקשורת 
הטיפולית. לצורך כך הוזמנה שחקנית בשיטת האימפרוביזציה. מרכזת 
התחום אוספת עבורה מצבים מתוך ההתנסות בהלימה למה שהסטודנט 
חווה. הוא נבחן על מיומנות התקשורת הטיפולית הבין אישית מול 
"המטופלת". המדדים להערכת הביצוע, חלקם יבואו מהרשימה בכלי 
שהוצג במאמר וחלקם יהיו מעולם התוכן של בריאות הנפש. הערכת 

הכלי והצגת מסקנות יוצגו בעתיד.

לסיכום
מאמר זה הציג כלי תקף ומהימן להערכת יכולות הסטודנטים לנהל 
תקשורת בין אישית בהקשר טיפולי. כן הוצגו שתי יוזמות המתקיימות 
בבית הספר במטרה להעצים את נושא הטמעת התקשורת הבין אישית 

כגישה מקדמת בריאות וקשר טיפולי בתוכנית ההוראה. 

סטודנטים בדיון, בכללית האקדמיה לסיעוד קמפוס קפלן

גישות לאומדן והערכה
בכללית האקדמיה לסיעוד – קמפוס קפלן, מתקיימות גישות שונות 
לאומדן ולהערכה של יכולות הסטודנטים בתחום התקשורת, שתי גישות 

מובאות בקצרה:

הוראת תקשורת קלינית במהלך התנסות ראשונה בסיעוד המבוגר 

מרכזת תחום ההוראה הקלינית בסיעוד המבוגר בנתה כתרגיל משימתי 
כלי הערכה אינטראקטיבי, המשמש גם לדיון ולמידה. מטרות התרגיל: 

• לעבד עם הסטודנטים תהליכים רגשיים וקוגניטיביים שהם חווים •
בהתנסות.

• ללוות תהליכים של עשייה סיעודית התחלתית באופן מעמיק ומקצועי.•
• לשמש ככלי להערכת יכולות הסטודנטים מבחינת ידע, מוטיבציה, •

התנהגות מקצועית ומיומנויות קליניות.
הסטודנטים מחולקים לקבוצות עבודה. הם מתבקשים לבחור סיטואציה 
טיפולית ולבנות על פיה תסריט, הכולל את כל שלבי התהליך הסיעודי. 
הם בוחרים בעיה סיעודית אחת והתערבות מותאמת, מלווה בתקשורת 
בין אישית על פי הכללים שנלמדו. הסרט מוקרן במליאה בהנחיית 

המרכזת, ומתנהל דיון בהיבטים נבחרים.
בדיון מושם דגש על התקשורת עם המטופל, מהן נקודות החוזקה ומה יש 
לשפר בתקשורת. כמו כן, הדיון מתפתח גם לאפיקים נוספים, ומובאים 

חלופות ו/או פתרונות למה שלא הוצג על ידי הקבוצה.
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 שרית שפיר | RN, MA | מורה בחטיבות מדעי הסיעוד וסיעוד המבוגר | כללית האקדמיה לסיעוד –
קמפוס רבין )דינה(

אלכס לויטין | RN, MA | ראש חטיבת סיעוד חולי נפש | כללית האקדמיה לסיעוד –  קמפוס רבין )דינה(

שם המאמר: רשתות חברתיות בחינוך בסיעוד

חופש הביטוי: 
     הטוב, הרע והמכוער

בעולם שבו המדיה החברתית גדלה במהירות מדי יום, היא הפכה לכלי הנבחר לתקשורת 
מאפשרת  לשימוש,  וזולה  נוחה  היא  וסטודנטים.  צעירים  עבוד  במיוחד  אישית,  בין 
מרחוק,  ללמידה  הזדמנות  הזדמנות  מקנה  ומרחק,  מקום  זמן,  מגבלת  ללא  לתקשר 
וכמובן – מעניקה מרחב אישי לבילוי והתבטאות בשעות הפנאי. על ההיבטים השונים 

של השימוש ברשת החברתית על ידי סטודנטים לסיעוד, במאמר שלפניכם

מבוא
ברוכים הבאים למאה העשרים ואחת, המאה שבה השתנו חוקי המשחק 
החברתיים, הודות להתפתחות מטאורית של אמצעי התקשורת. לא עוד 

מונופול לתקשורת הפשוטה, הבלתי אמצעית, 
לדיבור ספונטני, פנים מול פנים! בעידן מוצף 
בטכנולוגיות תקשורת, הפכה הרשת לזירה עיקרית, 
המשמשת סטודנטים ללמידה ולקשרים חברתיים 
ובין אישיים. מבלי שנשים לב, המדיה החברתית 
תופסת מקום של כבוד בחיינו: רשתות חברתיות 
רבות צצות להן כפטריות לאחר הגשם, והן מהוות 
כלי תקשורת חדשניים אשר משנים את שיטות 
האינטראקציה החברתית, הלימודית והמקצועית 

המסורתיות. 
בעידן שבו המדיה החברתית עשירה ונגישה כל כך, 
המשתמשים בה רבים, ובכללם עובדים וסטודנטים 
במערכת הבריאות. באין פיקוח, השימוש ברשת 
יכול להיות בבחינת אליה וקוץ בה: מחד גיסא, 
משמשת הרשת כפלטפורמה לקידום צרכים 
לימודיים-מקצועיים ולהעלאת מודעות והתייחסות 
חשובה לנושאים אקטואליים מעולם מערכת 
הבריאות. אך מאידך גיסא, הרגישות הרבה של 
העבודה והלמידה בסביבה זו, מעלה שאלות אתיות 
רבות, בעיקר בתחום הפגיעה בפרט ולשון הרע. 

השימוש במדיה חברתית בימינו הוא נרחב וכולל 
טכנולוגיות ושירותים מבוססי רשת כמו בלוגים, 
מיקרובלוגים )למשל Twitter(, שיתוף וידאו 
חברתי )למשל YouTube(, שיתוף תמונות )למשל
Instagram(, שיתוף שליחת הודעות )למשל 
WhatsApp( וכמובן שירותי רשת חברתיים )להלן 
ושירותים חברתיים   )Facebook, Myspace
העובדה  לאור   .)LinkedIn )כמו  מקצועיים 
שהשימוש במדיה החברתית אינו מוגבל במקום 

 Nyangeni, Du( ובזמן, נעשה בו שימוש נרחב גם במתקנים רפואיים
.)Rand & Van Rooyen, 2015

“הטוב”: הפוטנציאל החינוכי של הרשתות החברתיות 
סטודנטים במאה העשרים ואחת משתמשים בטכנולוגיות של העולם 
הווירטואלי על מנת לתקשר, לבטא רעיונות ולשמר קשרים חברתיים 
שקיימים מחוץ לרשת האינטרנט. באמצעות הרשת 
הם גם יוצרים קשרי חברות חדשים ומתקשרים עם 
המרצים. מחקרים רבים מראים, כי למעורבותם 
של סטודנטים בפעילויות שמעבר לשעות הלימוד 
ועם  תלמידים  עם  ולאינטראקציות  בכיתות 
צוות ההוראה, יש השפעה ניכרת על הישגיהם 
האקדמיים של הסטודנטים ועל שביעות רצונם 
הכללית מהלימודים. כמו כן נמצא, כי קיימת 
אינטראקציה חיובית בין קשר לא פורמלי של 
מרצים עם סטודנטים ובין הישגים אישיים, חברתיים 
ואינטלקטואליים של הסטודנטים )עשת, 2015(. 
ממחקרים שנעשו בנושא השימוש במדיה החברתית 
על ידי סטודנטים לסיעוד, עולה כי למדיה החברתית 
יש יתרונות רבים בעיני הסטודנטים: היא מאפשרת 
להם לתקשר ללא תלות בזמן ובמקום בינם לבין 
הם  שבו  האקדמי  המוסד  לבין  ובינם  עצמם 
לומדים, היא מאפשרת למידה גמישה והגדרה 
עצמית ונתפסת בעיניהם כאפקטיבית מבחינת 
העלות והזמן. סטודנטים דיווחו כי חשו אחריות 
גדולה יותר ללימוד עצמי כאשר הוראה הועברה 
באמצעות המדיה החברתית. הם אפילו העדיפו 
שההוראה תהיה מאורגנת כך שקורסים קשים יותר 
יילמדו בכיתות הלימוד, ואילו קורסים קלים יותר 
יועברו באמצעות המדיה החברתית. סטודנטים 
לסיעוד דיווחו שהמדיה החברתית אפשרה להם 
לתרגל מיומנויות סיעודיות כמו אחריות, עבודה 
 Touminen, Stolt &( עצמאית וקבלת החלטות

.)Salminen, 2014
בסמארטפונים  שימוש  העושים  סטודנטים 
ובטאבלטים המשמשים כ”תומכי למידה”, שולטים בעולם הדיגיטלי 
ומשתמשים בטכנולוגיות חדשות לצורך למידה. השימוש באפליקציות 

בעידן שבו המדיה 
החברתית עשירה ונגישה 
כל כך, הרגישות הרבה 
של העבודה והלמידה 

בסביבה זו מעלה שאלות 
אתיות רבות בעיקר בתחום 
הפגיעה בפרט ולשון הרע 

בין השאר נמצא כי קיימת 
אינטראקציה חיובית בין 

קשר לא פורמלי של 
מרצים עם סטודנטים ובין 
הישגים אישיים, חברתיים 

ואינטלקטואליים של 
הסטודנטים
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המדיה החברתית מאפשר לסטודנטים לשלב משאבים ולהביא לידי 
ביטוי חוזקות שונות. המדיה החברתית יוצרת הזדמנות למתודות הוראה 
חדשניות, הנובעת מהבנת יכולתם של סטודנטים לסיעוד להשתמש 

באינטרנט. ככל שהשימוש במדיה החברתית עולה, 
 Touminen, Stolt( כך נבנות יותר סביבות למידה

 .)& Salminen, 2014
בעידן, שבו בנוסף לשימוש במדיה החברתית 
כפלטפורמה לימודית, סטודנטים רבים משתמשים 
– הרשתות  בזמנם הפנוי  לצורך תקשורת  בה 
החברתיות שפרצו לחיינו בשנים האחרונות מעוררות 
שורת קשיים בשדה האתי והמשפטי. מחד גיסא, 
מדובר כביכול במרחב פרטי של אדם – אליו הוא 
מעלה את תמונותיו ואת הגיגיו, מחליט עם מי 
יחלוק אותם, מתכתב עם חבריו הקרובים, ובמידה 
רבה משתמש בהם כאמצעי תקשורת שמחליף את 
הטלפון או את הדואר האלקטרוני. מנגד, הרשתות 
החברתיות, במידה רבה, הפכו גם לאמצעי תקשורת 
המונים: סטטוסים שנכתבים בפייסבוק נצפים על 
ידי מאות או אלפי אנשים, והגבולות התוחמים 
את מרחב הפרטיות הולכים ומטשטשים )נייר 

עמדה, 2012(. 

“הרע והמכוער”: היבטים שליליים 
בשימוש ברשתות החברתיות

התבטאות ברשתות חברתיות )גם בקבוצות סגורות 
בנות מספר אנשים, ולא רק בהתבטאות פתוחה 
לציבור הרחב(, יכולה להוות לשון הרע או פגיעה 
בפרטיות כמובנן בחוק, ולגרור תביעה בהליך אזרחי 
)ואף פלילי( נגד המפרסם. זאת, גם לפי פרשנות 
החוק וגם לאור הפסיקה בבתי המשפט בישראל. 
המוסדות האקדמיים מגדירים באופן נרחב ופתוח 
את העבירות שבגינן יכולים סטודנטים לעמוד 

לדין, לרבות “פגיעה בכבוד” של מרצים וסטודנטים אחרים, הגם כשזו 
נעשית מחוץ לכתלי המוסד, בזמנם החופשי של הסטודנטים ובאמצעות 

מחשביהם האישיים. מעצם לימודם במוסד האקדמי, מקבלים על עצמם 
הסטודנטים את תקנון הלימודים לרבות את האיסורים המופיעים בו, 
והמוסד רוכש לעצמו סמכות שיפוט על הסטודנטים, גם במקרה של 
התבטאות פוגענית, מעליבה או בוטה ברשתות 
חברתיות. יחד עם זאת, האיסור לא חל על כל 
התבטאות. התבטאויות שאינן פוגעניות )כלומר, 
שאינן עלולות לפגוע בכבוד המרצה( אינן אסורות 
על פי חוק, ומותרות, גם אם אינן נוחות למוסד 
האקדמי. לדוגמה: ביקורת על תכניו של קורס 
מסוים או תרעומת על ציונים נמוכים צפויות 
לחסות תחת חופש הביטוי ולהתפרש כביקורת 
מותרת, אשר אינה מפרה את החוק ו/או את תקנון 
המוסד האקדמי. זאת, אלא אם החליט אותו מוסד 
אקדמי להגביל בפירוש בתקנונו גם התבטאויות 

מסוגים כאלה )נייר עמדה, 2012(. 
אחת הטעויות הנפוצות בקרב רבים היא הסברה, 
כי מחיקת מידע מאתר משמידה את מה שפורסם. 
האמת היא שברגע שמשהו מתפרסם, הוא קיים 
בשרת תמיד עד לגילוי בבית המשפט. אחיות צריכות 
לזכור כי לפרסום ברשת עלולות להיות השלכות 
ההתנהגויות  חייהן המקצועיים.  על  עתידיות 
המקוונות של אחים ואחיות עשויות לפגוע בעיסוק, 
לגרום למגבלות בקידום המקצועי, ומשקפות בצורה 

.)Lachman, 2013( גרועה את המקצוע
בספרות הוצגו מקרים בודדים של שימוש לרעה או 
לא הולם במדיה החברתית בקרב אחיות וסטודנטים 
ביניהם, מקרים שבהם אחיות הציגו  לסיעוד. 
צילומים מרישומים רפואיים של מטופלים לצורך 
עבודה בבית, שליחת אינפורמציה חסויה או הערות 
על מטופל בפייסבוק. האחיות הועמדו לדין ועונשן 
היה משילומי קנסות דרך השעיה ועד להרחקתן 
.)Smith  &  Knudson Copeland, 2015( מהעבודה
משפיע  החברתיות  ברשתות  לרעה  שימוש 
על הצוות המטפל, בין אם הפעולה נעשתה על ידי סטודנטית ובין 
אם נעשתה על ידי אחות. שימוש לרעה ברשתות החברתיות נחשב 

סטודנטים דיווחו כי חשו 
אחריות גדולה יותר ללימוד 

עצמי כאשר ההוראה 
הועברה במדיה החברתית. 
הם אף העדיפו שקורסים 
קשים יותר יילמדו בכיתות 

והקלים במדיה 

התבטאות ברשתות 
חברתיות, גם בקבוצות 

סגורות בנות מספר אנשים, 
יכולה להוות לשון הרע או 
פגיעה בפרטיות ולגרור 

תביעה בהליך אזרחי ואף 
פלילי נגד המפרסם

המשך
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מחיקת מידע מאתר אינה 
משמידה את שפורסם: 

המידע נשמר בשרת תמיד, 
ואחיות צריכות לזכור כי 
לפרסום ברשת עלולות 
להיות השלכות עתידיות 

על חייהן המקצועיים

הדאגה העיקרית היא 
שהתנהגות לא הולמת של 
סטודנט במדיה החברתית 
יכולה להמשיך להתקיים 

לאחר סיום לימודיו, כאשר 
מצופה ממנו טיפול אחראי 

כלפי מטופליו

כאלימות נרחבת שיכולה להיות בין סטודנט לסטודנט, בין סטודנט 
למורה, בין מורה לסטודנט, בין מורה למורה, בין מורה לצוות וכדומה. 
בכל המקרים הללו, אלימות זו מעוררת דאגה רבה. הדאגה העיקרית 
היא שהתנהגות לא הולמת של סטודנט יכולה להמשיך להתקיים לאחר 
 סיום לימודיו, כאשר מצופה ממנו להעניק טיפול אחראי למטופלים שלו

.)Del Parto & Cannon, 2015(
למרות שסטודנטים לסיעוד אינם כפופים לדין משמעתי על ידי מוסדות 
בריאות ומשרד הבריאות, עליהם להיות מודעים לפעולות שננקטות 
כנגד אחיות שהשתמשו בצורה לא הולמת במדיה החברתית. שני 

 ,)2016(  Westrick ידי  על  המוצגים  מקרים 
מתארים אירועים שבהם סטודנטים לסיעוד היו 
מעורבים בשימוש לא הולם ברשתות חברתיות, 
ואת הסנקציות שהוטלו כלפיהם וכלפי בית הספר.

במקרה הראשון, סטודנטית במחלקה אונקולוגית 
צילמה ילד בן שלוש שנים החולה בלויקמיה כשהוא 
מקבל טיפול כימותרפיה מאחות. היא ביקשה 
את רשות הילד והוא הסכים לצילום. הסטודנטית 
פרסמה את התמונה בפייסבוק עם הערה על 
גאוותה להיות אחות. היא אמנם ביקשה את רשות 
הילד אולם לא הייתה מודעת לכך שלקטין אין כל 
אפשרות לתת הסכמה מדעת. מספר החדר של 
החולה צולם בתמונה, ומספר ימים לאחר מכן דווח 
המקרה לבית הספר. למרות חוסר כוונת זדון מצד 
הסטודנטית, היא הפרה סודיות בחשיפת שמו של 
המטופל, גילוי אבחנתו וזיהוי בית החולים. היא 
פגעה בחוק ההגנה על פרטיות ובית החולים נתבע 
לשלם קנס. לאחר ועדת שימוע לסטודנטית הופסקו 
הלימודים, ובית הספר לא קיבל אישור להמשיך 

לשלוח סטודנטים להתנסות בשדה קליני זה.
מקרה נוסף מדגים שימוש לרעה ברשתות חברתיות 
עם השלכות על תוכניות הלימודים. בבלוג של 
סטודנטים לסיעוד פורסם אירוע חריג של טעות, 
שנעשתה על ידי סטודנטית לסיעוד בעת ההתנסות 
הקלינית. הסטודנטית הוצאה מהמחלקה ליום אחד 
בעקבות הטעות. הסכנה במעשה היא זיהוי המטופל 
וחשיפת בית החולים ברבים. הסטודנטים המעורבים 
הועמדו בפני ועדת משמעת וסולקו מבית הספר. 

כמו כן ניתנה הוראה לא לקבל להתנסות סטודנטים במחלקה זאת. 
התנהגות זאת סיכנה את ההתנסות הקלינית במחלקה. באופן ברור, 
בתי ספר לסיעוד לא יכולים להרשות לעצמם סוג כזה של התנהגות 

מצד סטודנטים, הפוגעת בסיכוי בית הספר 
 .)Westrick, 2016( למצוא שדות קליניים
לסיעוד  הכנסים של סטודנטים  באחד 
ציינו סטודנטים שהמורים שלהם ביקשו 
“חברות” והם הרגישו לא בנוח לסרב בגלל 
השתתפותם בשיעורים שלהם. מורים לא 
לגבי  רק שצריכים להנחות סטודנטים 
שימוש הולם ברשתות החברתיות, אלא 
גם צריכים להכיר את נושא הגבולות בינם 

לבין הסטודנטים
.)Spector & Kappel ,2012(

פגיעה במורים לסיעוד באמצעות הרשתות 
החברתיות אינו נושא זר, אך אין התייחסות 
ספציפית בספרות המקצועית לתחום 
החינוך לסיעוד. במחקר שנעשה על חוויות 
של בריונות כלפי מורים באוניברסיטה 
בקנדה נמצא, שעיקר הנפגעים היו נשים 
מעל גיל 40, אשר הפגיעה כלפיהן הועברה 
דרך דואר אלקטרוני, הערכת המורים או 
סקרים ציבוריים, כאשר סטודנטים לא היו מרוצים מהציון שלהם. במחקר 
נמצא שלפגיעה במורים ברשתות החברתיות הייתה השפעה מזיקה, 
שנמשכה ממספר ימים עד לשנה. המורים שחוו פרסום פוגעני ברשת 
הביעו חוסר רצון ללכת לעבודה, אובדן תחושת יעילות בעבודה, חוסר 
ביטחון בעיקר בניהול קונפליקטים עם סטודנטים, וחלק אף רצו לעזוב 

 .)Barry & Hardiker, 2012( את העבודה

השלכות בחינוך לסיעוד והמלצות 
תומכות  ובמערכות  קליניות  מידע  במערכות  בשימוש  העלייה  עם 
החלטה בבתי החולים, בוגרים בסיעוד מסיימים 
טובים  כישורים טכנולוגיים  עם  לימודיהם  את 
העבודה למקומות  יותר  טוב  מוכנים   והם 
)Kennedy, Terry, Judd & Gray, 2008(. יחד 
עם זאת, לחינוך לסיעוד יש מקום רב בהשפעתו 
על הסטודנטים בפיתוח עמדות כלפי השימוש 
בטכנולוגיות אלו בצורה מקצועית. כיום, סטודנטים 
סבורים  הטכנולוגיה”,  עם  ש”נולדו   y מדור 
בתחילת הלימודים שהם יודעים להשתמש בכלים 
הטכנולוגיים המקצועיים בצורה הטובה ביותר, 
מבלי לקחת בחשבון את ההשלכות השליליות 
שעלולות להיות לשימוש בכלים אלו באופן לא 
מקצועי. לכן, מורים לסיעוד צריכים להבין מה עובר 
בראשם של הסטודנטים בעת השימוש בטכנולוגיות 
אלו, ולצורך כך הם עצמם חייבים להיות בקיאים 

בטכנולוגיות אלו.
במידה שרוצים לשלב רשתות חברתיות כפלטפורמה 
לימודית במסגרת לימודי הסיעוד, חייבים לתת 
תשומת לב בתוך תוכנית הלימודים לנושאים של 
פרטיות, גילוי והונאה, ולעורר את המודעות לכך 
שהתנהגויות שליליות ברשתות חברתיות עלולות 
לגרום לנקיטת צעדי ענישה מצד מוסדות החינוך 
)Green, Wyllie & Jackson ,2014(, זאת בדומה 
למוסדות בריאות, המתריעים על ענישה במקרה 
שמופרים כללי המדיניות של אבטחת המידע והגנה 

על פרטיות. 
 NCSBN( ,המועצה הלאומית בסיעוד בארה”ב
2011(, פרסמה מספר המלצות לשימוש בטוח 
ברשתות חברתיות בקרב ציבור האחים והאחיות: לא לצלם מטופלים או 
ציוד אישי שלהם, לא להתייחס למטופל בצורה מזלזלת גם אם הוא אינו 
מזוהה, לא לפרסם ברשתות חברתיות תיאור מקרים או מצבים קליניים 

שרית שפיר, מורה בכללית אקדמיה לסיעוד – 
קמפוס רבין )דינה(



25 ראי | 

בהם ניתן לזהות את המטופלים. חשוב מאוד לאחיות לשמור על הגבולות 
המקצועיים ביחסים מטפל-מטופל. כדאי תמיד לשאול את עצמנו: האם 
הייתי רוצה לשמור על הקשר חברי עם אותו אדם ללא מדיה חברתית? 
אחיות צריכות להשתמש בהגדרות הפרטיות ולהפריד בין המידע האישי 
לבין המקצועי באינטרנט. על אחות להיות מודעת לכך כי מטופליה, 

עמיתיה ומעסיקיה יכולים לראות את הפוסטים שהיא מפרסמת.
בליזארד )Blizard, 2016( טוען, שאין מדיניות אחידה בין מוסדות החינוך 
האקדמיים בהקשר להתנהגות מורים וסטודנטים ברשתות חברתיות, 
אלא שכל מוסד מכתיב את המדיניות שלו בנושא. במאמרו הוא מעלה 
מספר המלצות לפיתוח מדיניות של מוסדות החינוך בהקשר להתנהגות 

הולמת של מורים וסטודנטים ברשתות חברתיות:
• לכתוב מדיניות ברורה לגבי התנהגות לא הולמת ופגיעה ברשתות •

חברתיות. 
• לציין את חובת הדיווח והסנקציות שיינקטו, על מנת להתריע ולחנך •

מורים וסטודנטים בהקשר של ההיבטים החוקיים בזמן פגיעה ברשתות 
חברתיות, על הענישה וכיצד להגיב מייד לאחר האירוע. 

• להעניק שירותי ייעוץ אישיים עבור האנשים שחוו התנסות והתנהגות •
לא הולמת כלפיהם ברשתות החברתיות. 

• גרין וחבריו )Green et al., 2014( מציגים המלצות לקווי פעולה •
ליישום מדיניות של התנהגות סטודנטים ומורים ברשתות:

• להציג בפני הסטודנטים בתחילת השנה מדיניות לשימוש הולם של •

המדיה החברתית, ואת הסיבות למדיניות זאת.
• כמורים, להיות מעורבים בפיתוח מדיניות, גם אם לא התרחשו אירועים •

מסוג זה במוסד.
• להדגיש היבטים אתיים בשימוש במדיות החברתיות.•
• ללמד את חוק אבטחת המידע וההגנה על הפרטיות.•
• להסביר את ההשפעות השליליות על הצוות המקצועי, שכלפי חבריו •

פורסמו דברים פוגעניים.  

סיכום 
צמיחת המדיה החברתית והאפשרויות שהיא מעניקה לגולשים הן בהחלט 
פנומנליות. שילוב ושימוש באתרים של רשתות חברתיות בקרב סטודנטים 
ומורים יכול לסייע ולעורר שיתופי פעולה על ידי יצירת אווירה לימודית 
מכל מקום ובכל זמן. את הטכנולוגיות הללו יש להעריך בזהירות, במובן 
של הכוונות הפדגוגיות ושל תוצאות הלמידה של הסטודנטים. סטודנטים 
ומורים צריכים להבין את המשמעות של הגדרת פרטיותם ואת ההשלכות 
של הבעת דעותיהם במדיות החברתיות. עליהם לדעת, שמקצוע הסיעוד 
נמצא תחת פיקוח של גופים סטטוטוריים, ולכן עליהם לנקוט במשנה 
זהירות לפני שמורים וסטודנטים מתקשרים זה עם זה באתרים של רשתות 
חברתיות. על מוסדות החינוך הגבוה לשלב בתקנוניהם מדיניות ברורה 
לגבי התנהגות הולמת ברשתות החברתיות, לחנך לכך מורים וסטודנטים 

ולתת מענה במקרה שהכללים מופרים.
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