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 הקדמה  .1

 

 מחלה כרונית או לקות נרכשת מהוות מצב חיים מיוחד עם השלכות מהותיות לא רק על תפקודו

 של האדם עם הלקות או המחלה, אלא על תפקוד המשפחה כולה. למשפחה מקום מרכזי בקרב

 .קהילתיים שביחסי גומלין הדוקים עם האדם עם הלקות-גורמים מערכתייםמגוון של 

 

 במסגרת הפרויקט "למידה ממשפחה", הסטודנטים משנה ב' בחוג מתבקשים להיפגש במהלך

 .עם אדם עם לקות ועם משפחתו ולפתח עמם קשר הדדיסטר אחד סמ

 

 המתייחסת Family Centered Approach " הפרויקט מבוסס על גישת "המשפחה במרכז

 למשפחה כמקור מידע משמעותי וכבעלת השפעה רבה על תהליכי טיפול ושיקום. התנסות זו

 תאפשר למידה כוללת ורב ממדית על גורמים שונים, כמו: הסביבה הפיזית והאנושית בה חי

 .המטופל, ציפיות, דרכי התמודדות ותכניות חיים של משפחתו

 

 טרות הפרויקטמ .2

 

 יצירת קשר  .המשפחה לבין" מקצוע בעל" בין איכותית אינטראקציה ליצירת מיומנויות רכישת

בין השאר שמירה קפדנית על  עם המטופל ועם משפחתו מחייבים למידה של מיומנויות הכוללות

מיומנויות נלמדות אלה משתלבות יחד עם  .גבולות מקצועיים ברורים ורגישות אנושית מרבית

 .מנת ליצור קשר אנושי משמעותי ח עלכישוריכם האישיים שאותם יש לטפ

 

 תלמדו על מהלך ההכרות עם האדם ועם משפחתוב. הלקות לאפיוני מודעות והגברת ידע הרחבת ,

מורחבות ועל מספר גורמים מעורבים נוספים: יחסי גומלין בין  מהות הלקות מנקודות מבט

 .חברתיים ותרבותייםגורמים רפואיים, שיקומיים, טיפוליים,  ומשפחתו, הלקות, האדם

יצירת קשר עם האדם ועם המשפחה לאורך תקופה . טווח ארוך כתהליך משפחה עם קשר יצירת

פעמי תאפשר לכם ללמוד בצורה מעמיקה יותר על המהלך הטבעי של הלקות  ולא רק במפגש חד

 גורמים שונים שיכולים לגרום לשיפור או להחמרת המצב במהלך הזמן.   ועל

 

  .לעקוב אחר שינויים שיחולו בעמדות ובתחושות שלכם ועל אופן תוכלו התנסות רפלקטיבית

 913 .הקשר ביניכם ובין המשפחה התפתחות

 

 



 

 המשפחה עם מותאם קשר ליצירת הנחיות .3

 

 מורה כאל למשפחה התייחסו. 3.1

המשפחה מהווה מקור חיוני של מידע משמעותי. באמצעות התבוננות והקשבה פעילה ומכבדת 

 :מגוון של נושאים וסוגיות רבות על תוכלו ללמוד

אפיוני הלקות

ם והמשפחה: נקודות חוזק או לסירוגין נקודות תורפהדדרכי ההתמודדות של הא 

סוגי אינטראקציות בתוך המשפחה והשפעת הלקות על אופיין  

משמעות המחלה בעיניי האדם ובני המשפחה 

 הרפואית, החינוכיות, והרווחהציפיות המשפחה מגורמי התמיכה בקהילה: המערכת. 

 

 . בדיקה או לתצפית אובייקט ולא הדדי לקשר שותף במשפחה ראו.  3.2

 -כל האנשים והמשפחות התנדבו לפרויקט מתוך מודעות ורצון לעזור בחינוך דור הקלינאים הבא 

 !אתם

וחשש ייתכן וטבעי כי בתחילת התהליך תחושו אי נוחות מחדירה לפרטיות של האדם והמשפחה 

זקוקים למשפחה לצורך למידה במקום לתרום ולסייע לה. החששות הללו מובנים  מכך שאתם

יצירת יחסים הדדיים עם המשפחה מבוססים על תקשורת חיובית  וניתן להתגבר עליהם על ידי

  .ואמפתיות

בדקו עם האדם עם הלקות ובמידת האפשר גם עם בני המשפחה מה מטרותיהם ביצירת הקשר 

,  (שאולי אינם זוכים לה במקומות אחרים)יכולים לעזור, בהקשבה  יתכן ויתברר כי אתםעמכם . 

גם בני המשפחה מרגישים מעיין  במתן עזרה מעשית או אפילו רק בעובדה שהאדם ולעיתים

 . שליחות במסגרת הפרויקט והדבר מכניס משמעות רבה לחייהם

 

 בפרטיות מפגיעה והישמרו רגישות גלו.  3.3

האנשים והמשפחות שנבחרו לפרויקט נענו מרצונם לפתוח את דלתות ביתם למשימה , כאמור

זאת חשוב לזכור כי מדובר בחוויה מאוד אינטנסיבית הנוגעת לתחומי חיים  חשובה זו. יחד עם

ולהיות ערים לגבולות שהמשפחה מציבה. אל תנסו לחדור  רגישים. עליכם לכבד את פרטיותם

רק בתחומים המותרים מבחינת בני הבית  את הדרך אליהם והישארולתכנים שהמשפחה חוסמת 

 .איתם תהיו בקשר

 

 משיפוטיות הימנעו.  3.4

לחיות במשפחה שבה אדם אחד סובל מלקות כרונית כלשהי מהווה מצב חיים מורכב מאוד. קל 

ב רב להיסחף לעמדות ביקורתיות או שיפוטיות. זכרו שהמצב מעורר כא ,לעתים בתור גורם חיצוני

קבלו את המשפחה והאדם עם הלקות כפי  .ותחושות עמוקות של מועקה ולעתים אף של אבל

מסוימת, אולם  שהם. נסו להבין, תוכלו להציג שאלות ולהעלות השערות לגבי הסברים להתנהגות

 .ללא שיפוט וללא מתיחת ביקורת



עצמית . חשוב מאד שתהיו מודעות  –העדר שיפוטיות אין משמעו העדר דעה עצמית, וחשוב מכל 

לאמונות, לדעות ולעמדות. הרקע והעמדות שלכם לעיתים שונות משל  ,מודעים לרקע שלכם

 .ולהתייחס אליהם ביומן המסכם המשפחה, ויהיה מעניין מאד לעמוד על טיב ההבדלים

 

 יאור התהליך ודרישות הפרויקטת  .4

 

 זמנים לוח וקביעת המשפחה עם קשר יצירת. 4.1

 ראשונית התקשרות . א

מקבלת פרטי המשפחה הנכם מתבקשים להתקשר לאדם או לבן משפחתו, להציג את  שבוע תוך

 –לפגישה ראשונה. הציעו לאדם או לבן המשפחה להחליט על מקום המפגש  עצמכם, ולקבוע מועד

לרוב האנשים , אולם אם עולה העדפה של מקום  דאי יהיה נוחובית המשפחה הוא המקום שו

 .התאימו את עצמכם לכך –מפגש אחר 

"  נאמן" עמותת של ס"העו או הפרויקט מרכזת את מיד יידעו אנא – זה בשלב בעיות עולות אם

 .הפתיחה במפגש לכם שניתן מיילבו בטלפונים

 הפגישות לשאר מועדים קביעת. ב

 .פעמיםשלוש מהלך הפרויקט תיפגשו עם המשפחה ב

בסיום הפגישה הראשונה רצוי לקבוע כבר תאריכים לכל שאר הפגישות. לא תמיד זה אפשרי . יש 

המצוי  אךשבועות קדימה. זה הרצוי או אינן יכולות לתכנן מספר  אנשים ומשפחות שאינן רגילות

 .יקבע בהתאם להרגלים של האדם ומשפחתו

 .קום שונה, כפי שיפורט בהמשך בעמודים הבאיםרצוי שלכל פגישה יהיו מטרות שונות, ואף מי

 

 וסיכום רפלקטיבי פגישות יומן תיבתכ 4.2

 

 יומן פגישות .א

  .כתיבת היומן תלווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו. הרישום ביומן יוכל להיות בכתב יד 

  .לפני כול מפגש עם האדם ומשפחתו כתבו ביומן מה הציפיות שלכם מהמפגש 

 את מהלך הפגישה  לתעדעליכם גישה בסיום כל פ מיד 

  של יומן פגישותתוכלו למצוא הנחיות מפורטות לכתיבה  1בנספח  

  כתיבת יומני הפגישות הנה דרישת חובה של ההתנסות. 

  חובה להביא את יומן הפגישות לכול מפגשי ההדרכה. ללא היומן לא תתאפשר ההשתתפות

 במפגשי ההדרכה שהינם חובה. 

 מטרות כתיבת היומן: 

תיעוד תוכן המפגש: הרישום יסייע לכם לזכור את תוכן המפגש. תוכלו לעבור על מה שנאמר בכל  .1

 .שלאחריה ובכך יתאפשרו רציפות והמשכיות פגישה לקראת הפגישה

תיעוד רגשות, רשמים, שאלות, השערות: כתיבת היומן תאפשר לכם לגבש את התרשמויותיכם   .2

, תחושות, השערות או שאלות שעלו בזמן המפגש התקשורת שהתנהלה  ממהלך הפגישה, מאופי

ונוטים להישכח אם לא מעלים אותם על הכתב  או בעקבותיו. רשמים אלו הם מטבעם חמקמקים

 .בזמן אמת



תיעוד תהליך: בסיום הפרויקט קריאת היומנים תסייע לכם להבין תהליכים שקרו בזמן הפרויקט   .3

שינויים בתפישה שלכם את האדם ומשפחתו של האדם והמשפחה,  שינויים מנקודת המבט

 לאורך שעברתם תהליכים על תערכו רפלקציהבסוף ההתנסות  .ושינויים שחלו אולי בקשר ביניכם

 תוכלו וכך פגישה כל בסיום כתבתם אותם היומנים את חיזרו וקראו כך לשם. ההתנסות כל

 .כולה ההתנסות במהלך לכם שקרו לתהליכים להתייחס

 

 רפלקטיביסיכום  .ב

  .אל היומן תצרפו סיכום רפלקטיבי של ההתנסות 

  ברווח וחצי. 12אורך הסיכום לא יעלה על דף אחד מודפס בדיוויד, גופן  

 כום יכלול תהליכים שעברתם בזמן המפגשים עם האדם ומשפחתו ובזמן ההדרכות הסי

 באוניברסיטה.

 רפלקטיביסיכום הנחיות לכתיבה של  במהלך מפגשי ההדרכה תקבלו  

 הפרויקט שבוע לאחר תום הפרויקט.למנחת קטיבי יש להגיש לאת יומן הפגישות והסיכום הרפ 

 

 ואישית מקצועית אתיקה נוהלי על הקפדה.  4.3

 סודיות . א

סודיות מלאה הובטחה למשפחות שהסכימו להשתתף בפרויקט, והיא מאושיות העיסוק בכל 

לגבי פרטים מזהים של המשפחה בשום עיתוי והקשר: חשיפת מידע  תחום טיפולי. הימנעו מכל

 לא בשיחות עם חברים ובני משפחה ולא בשיחות בין

הסטודנטים. לדוגמא: ניתן לומר "נפגשתי עם משפחה שלבנה ליקויי שמיעה" במקום "נפגשתי עם 

 .תקווה שלבנה "דני" ליקויי שמיעה משפחת "רשף" מפתח

 .נהוג להשתמש בראשי תיבות של השמות הפגישות הדבר נכון גם לגבי מידע כתוב. ביומן

 תרבותית רגישות. ב

הכניסה לבית הפרטי של המשפחה מחייבת רגישות לשונות תרבותית שיכולה לבוא לידי ביטוי 

כגון: אופן הלבוש, מנהגי כיבוד, עוצמת קול דיבור בשיחה וכו'. אופן  בסממני התנהגות חיצוניים

לחיוב ולשלילה. מאחר ואתם מצטרפים  - להשפיע על רושם ראשוניהלבוש, לדוגמה, יכול לעתים 

ערים לסגנון  אל משפחה ועמדותיה האישיות לגבי סממני תרבות שונים לא ידועים לכם, היו

 .האירוח וההתנהלות במהלך המפגש כדי לאפשר אווירה נעימה ומכבדת

 

 המפגשים מהלך .5

 

מפגשים עם האדם והמשפחה ומפגש אחד להעברת פעילות קבוצתית  שלושההפרויקט כולל 

  .במועדון "נאמן" בחיפה

 אורך כול מפגש יהיה כשעה. 

 :רצוי שלכל פגישה יהיו מטרות שונות ואף מיקום שונה

כדאי לנצל ביקור זה גם כדי לתכנן עם האדם ובני  .היכרותהוא מפגש  :הראשון המפגש. א

 כפי שמתוארים בהמשך.  המשפחה את המשך המפגשים במיקומים



מערכות  צוי שיוקדש להבנת הקשר של אדם עם הלקות ושל משפחתו עםר השני: המפגשב. 

 ( גורם טיפולי אחר או כל)המערכת הרפואית/הקהילתית  אפשרות ראשונה היא חיצוניות.

מערכת , כגון: מערכות תומכות רחבות יותר הקשורות לחיי האדם והמשפחהאפשרות שניה היא 

 .'חברתית, קהילתית, תרבותית, דתית, תעסוקתית, חינוכית, וכו

או המשפחה אצל / את המפגש רצוי לבצע יחד עם מטופל ו במידה ובחרתם באפשרות הראשונה, 

הנוח ביותר יהיה ( או גורם טיפולי אחר) החולים, במרפאהבבית  ,ת אחר החולה/ ה העוקב / רופא 

. ראשוןהמשפחה כבר במפגש ה אפשרות זו עם נא לבדוק  –להצטרף לביקור המתוכנן ממילא 

לקבל את הסכמתו של הגורם אם לאדם ולמשפחתו אין התנגדות להצטרפותכם, בקשו מהם 

 הטיפולי. 

 םקום רלוונטי למערכות הקשורות לאדלבצע את המפגש במ ישבמידה ובחרתם באפשרות השניה, 

מבקר, עבודה שבה עובד, מפגשים  ולהצטרף אליו לשם. מדובר במקומות כגון :מועדונים בהם

 . כדומהוה באולינג / שיחת "פרלמנט" בבית קפחברתיים שבהם משתתף עם חברים / 

 .ובהסכמתה המלאהכמובן שבחירת היעד לביקור תעשה במשותף עם האדם והמשפחה 

לתכנן פעילות ביניכם ובין האדם והמשפחה. מומלץ  הקשר להעמקתמיועד  :השלישי מפגשהג. 

פרידה. במפגש זה ניתן לשוחח עם האדם ועם המשפחה על התהליכים ל וכן להשאיר זמן למפגש 

הרגשתם ומחשבותיהם. להקשיב לתגובותיהם ואף ללמוד  שעברתם ולשאול את בני המשפחה על

  .מהן

מיועד למפגש קבוצתי במועדון לפי קוים מנחים שינתנו על ידי העו"ס של  :קבוצתי מפגשד. 

בבוקר.  9-12מפגש זה יתקיים באחד מימי הראשון במהלך הסמסטר בין השעות   ."מועדון "נאמן

 הודעה לגבי התאריך הספציפי בו שובצתם למפגש תינתן במפגש הפתיחה.

 

 ותמיכה הדרכה .6

 

 .המפגשים עם המשפחה תתקלו בנושאים שתרגישו צורך לדון עליהם עם גורם מקצועיבמהלך 

  מנחת באוניברסיטה עם  םמפגשי בנוסף למפגש הפתיחה והסיום עוד שנילצורך כך יתקיימו

 הפרויקט.

 בכל בעיה "  נאמן" עמותת של ס"העו או הפרויקט מרכזתהמפגשים אתם מוזמנים לפנות אל  בין

של בעיה הדורשת טיפול במקרה רצוי באמצעות המייל .  –וקושי שמתעוררים במהלך הפרויקט 

  .בווטסאפמיידי אפשר לפנות 

 מ .היתקיימו בימי א' באוניברסיט מפגשי ההדרכה 

   'יתקיימו עוד שלושה  ,. בנוסף16:00-20:00בין השעות בהמשך(  ינתן)מפגש הפתיחה יערך ביום א

 .מפגשים אחה"צ שמועדם יינתן במהלך המפגש הראשון

  



 

 היומנים לכתיבת כלליות הנחיות:  1 ספחנ

 במפגש הראשון

לפני שתתחילו בשאילת שאלות . ספרו על עצמכם, על מהות הלימודים  עצמכם את הציגו .1

הכרחי לפיתוח מערכת הפרויקט. היכרות ראשונית היא תנאי  בהפרעות בתקשורת ועל אופי

 .יחסים משמעותית וכנה

 מורים עבורכם מהווים הם כי בפניהם והדגישולבני המשפחה על נכונותם להיפגש עמכם  הודו  .2

, על נקודות החוזק : למידה על אפיוני הלקותתחומים של רב במגוון משמעותית ללמידה

בתוך המשפחה כתוצאה  האינטראקציות שנוצרות שמאפשרות התמודדות נכונה של המשפחה, על

צפיות המשפחה מאופן  מהימצאותו של אדם עם לקות, על משמעות הלקות לגבי המשפחה ועל

 .ההתייחסות וההבנה שהיו רוצים לקבל מאנשי הטיפול השונים

 לחלוק רוצים הם שאין מידע במתן סירוב כל או בקשה כל תכבדו שאתם להדגיש כאן חשוב

 .רגישותו מפאת אתכם

של המשפחה מהמפגש עמכם: יתכן ויתברר כי אתם יכולים לעזור, בין  ציפיות לבירור זמן הקדישו .3

זוכים לה במקומות אחרים, בין במתן עזרה קונקרטית ובין בידיעה כי  בהקשבה שאולי אינם

לאנשים שונים, מתרבויות  .התקשורת בעתיד המשפחה משמשת כמורה ועוזרת לחנך את קלינאי

 של פתיחות . ייתכן שלא כל הציפיות יעלו במפגש הראשון ורק בתהליך שונות יש רמות שונות

 .ההכרות והתפתחות הקשר ביניכם יתבררו תרומות נוספות הדדיות

 לאורך כול המפגשים:

או מאחד מבני  מימנו: בקשו הלקות מהות ואת הלקות עם האדם של תכונותיו את להכיר ונס .4

הלקות? כיצד אובחנה? כיצד נמסר להם על כך? על ידי ומתי החלה  המשפחה לספר מה קרה וכיצד

כל  –החינוכית, השיקומית, על ההתמודדות  ,מי? מה המצב מאז ועד עתה? על המערכת הרפואית

 .דבר שברצונם לספר

האם חלו שינויים בתגובה הרגשית ובתפישת הלקות במהלך הזמן? האם יש הבדל נסו ללמוד  .5

השינויים במהלך המחלה/לקות לאורך הזמן? מה השפעת  בתפישות בני המשפחה השונים? מה

התפקוד היומיומי בכל התחומים?  הלקות על ההתארגנות של המשפחה. מה השפעת הלקות על

השפעת  איזה פשרות צריכים בני המשפחה לעשות כדי לענות על הצרכים של כל בני המשפחה? מה

כיצד היו בני המשפחה רוצים שאנשי הטיפולים? מה הקשר בין האדם והמשפחה לצוות הטיפולי? 

 ?אליהם? מה עוזר להם במיוחד בהתמודדות? מה הקשה ביותר הטיפול יתייחסו

 .אנא תתאמו מראש את המפגשים .6

 במפגש האחרון

 אירוע היותו מעצם ,האחרון המפגשפרד מהמטופל ומשפחתו באופן ראוי ומכובד. יהקפידות לה .7

 האדם את להכין ראוי, לכן .כולו התהליך של הבנתכם את שתגבש מוקדמת הכנה מחייב ם,מסכ

  .זה מפגש לקראת רגשית מבחינה עצמכם את וכן והמשפחה

 האדם ;"לימודית מטלה" גם שהיא חוויה מסכמים אתם: הדדי הוא שהסיכום בחשבון קחו. 8

 המסכמת בפגישה ,לכן . משמעותי אירוע עבורם מהווה שלבטח התנסות הם אף מסכמים והמשפחה

 אפשרות מתן גם אבל כסטודנטים עבורכם חשובים מידע ולהשלמות לשאלות גם  "מרחב" לפנות צריך

 .עצמם את להביע המשפחה ולבני לאדם



 מה לעצמכם לגבש נסו ?עצמכם על למדתם מה ה?והמשפח האדם על למדתם מה :לחשוב נסו. 9

 אווירה יצירת תוך זאת ,המשפחה ובני האדם עם לחלוק תרצו הרגשתם או שלמדתם מהדברים

 .לתהליך הסכמתם לעצם שלכם התודה תחושת את מאוד שמבליטה חיובית

 את לשמר רצון ,הקשר בניתוק קושיהקשורים ב רגשיים קשייםלעיתים בסוף המפגשים עולים . 10

  .ולסיומו לתחילתו – התהליך לגבולות מודעים והיו לכך להתכונן נסו ר. ית מעורבותו ,הקשר

 ,בסיפורם אתכם לשתף נכונותם על ט, בפרויק חלק שלקחו המשפחה ולבני לאדם להודות המקום זה

 .כמורים לכם לשמש הסכמתם ועל

 

 נקודות לרישום "יומן פגישה" 

 :לפני המפגש

  רשמו מהן מטרות המפגש 

  הפעילויות שהכנתם למפגש.  ןמהרשמו 

  כינו דף שאלות. הבמידה ותרצו לשאול שאלות 

 אלו מטרות/פעילויות אתם מרגישים בטוחים ומאלו מטרות/פעילויות  בנוסף, כתבו  עם

 אתם חוששים.

 :יד לאחר סיום המפגשמ

  והתרשמויות עיקריות המפגשרשמו את תוכן 

  ת(תיאור קצר של הסביבה הפיזי) נערכה הפגישה היכןציינו 

  מי היו המשתתפים במפגש ומי היו הדוברים בכל שלבפרטו  

 במהלך הפגישה: מה נעשה, מה נאמר, כיצד התנהלה  ארו את האינטראקציותת

 התקשורת בין כל המשתתפים

 :לפחות לשלוש מהנקודות הבאות התייחסו בנוסף, 

 התרשמותכם מהקשרים בין בני המשפחה 

  התרשמותכם מתגובת המשפחה למפגש 

 ציפיותיכם מהמפגש הבא וציפיות המשפחה מכם 

  ונסו לשער מה היו הגורמים המשפיעים (תחושת הנוחות שלכם במהלך המפגש )פרטו 

 היבטים הקשורים למחלה עצמה, שינוי שחל במפגש היום בהשוואה למפגש קודם ב

  .לקשר המתפתח ביניכםו המשפחה לתפישות

 נסו להעלות השערות המסבירות זאת.  היבטים שצוינו,ב יםאתם מזהים שינויבמידה ו 

  מהותו . הסבירו אתהראשונה עותי בין פגישה זו לפגישהמשמהבדל קיומו של. 

  בעקבות המפגשאו לגבי הלקות  המשפחה לגבי מצבו/תפישת המטופלשינוי. 

  למדתם על המשפחה, על המטופל או על הלקות בעקבות מפגש זהשחדשים דברים. 

 השפעה של נוכחותי על המפגש.  

  תחושתכם האם זו בה הוא נמצא. ביותר עבור האדם בסביבה  תהמשמעותיהדמות זיהוי

 ?או האם נאמר זאת במפורש

  כן,  .המטופל, המשפחה או הלקות בעקבות מפגש זה תופסים אתשינוי האופן בו אתם

ָמה ניתן לייחס שינויים אלו נסו להסביר מה השתנה  .ולְּ



 

913 Mount נאמן" עמותת במועדון המפגש " 

הקבוצות ) של סטודנטיםהפעלה קבוצתית של חברי מועדון נאמן על ידי קבוצות המפגש כולל 

 . )בתחילת הסמסטר יקבעו

המפגש מיועד למפגש והיכרות עם חברי מועדון "נאמן" השייך לעמותת נאמן. המטרה היא 

האדם עם הלקות אשר אינו קשור למקום שלו במשפחת  לאפשר לכם להכיר היבט חברתי של

. שימו לב לשונות שבין המוצא. במועדון מתקיים מפגש בין בני אדם להם לקות דומה אך שונה

התקשורת  איכותולניהם, לדינמיקה שמתפתחת בין חברים שונים יהאנשים, למפגשים השונים ב

בניהם. מטרה נוספת היא לאפשר לכם מפגש אמיתי הכולל פעילות אותה עליכם להכין עבור 

 להיות הרצאה על נושא מסוים, פעילות מוזיקלית, משחק חברתי החברים. הפעילות יכולה

 וכדומה.המותאם לחברי המועדון, חידון בנושאי טריוויה 

 :המפגש מטרת

בריאות בהגישה הסוציאלית לשיקום )בשונה מהמודל הרפואי שמתמקד במחלה עצמה( מתמקדת 

המטופל ומידת ההשתתפות שלו בחיי היום יום במעגלי חיים שונים.  מטרות הטיפול לפי גישה זו  

תקשורת בסיטואציות טבעיות, להביא לשינוי באיכות החיים שלו הינן לאפשר למטופל לפתח 

 ולהפחית את הבידוד החברתי שלו ושל בני משפחתו.

מענה לצרכים  תאפשר לכם להכיר סביבה הנותנת , בהתאם לגישה זו,הפעילות במועדון נאמן

לשגרת לאנשים שנפגעו לחזור  החברתיים של אנשים שעברו אירוע מוחי. יש חשיבות רבה לאפשר

 , סדר יום קבוע, מפגשים חברתיים ויצירת קשרים(במידת האפשר) חיים בריאה הכוללת עבודה

 .עם בני אדם נוספים על אף המגבלות

 :מהלך

 .קבוצה של סטודנטים תכין פעילות בת שעה לחברי המועדון

מנת על  –הפעילות של הקבוצה  מועד לפני שבועייםעו"ס של המועדון לעל ראש הקבוצה לפנות 

 , לקבל את אישורה הפעילויות המתוכננות, להתייעץ איתה על מידת התאמתן להציג בפניה את

 . נדרשהציוד לפעילויות ולתאם לגבי ה
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