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דחק עקב מצבי בריאות מגוונים הנמצאים במשבר או אנשים ו חולים מטופלים,מפגש הטיפולי עם ה 

בשנים האחרונות מצטברות עדויות אמפיריות . בהם השלכות מורכבות שנוגעות גם לצוות המטפל כרוך

רב מקצועי או לבד מעורר  והעבודה בצוות ,וקליניות המצביעות על כך, שהמפגש הטיפולי על היבטיו השונים

. של אחים ואחיות שיש להם השלכות לרווחה הנפשית והמקצועיתואף מצוקות אישיות דילמות  ,אתגרים

נדרשים לא פעם לגשר בינם לבינם בין עמדות סותרות, לגבש עמדה  אנשי סיעודיתרה מכך, במפגש הטיפולי 

יקול דעת מקצועי תוך קונפליקט פנימי. סוגיות בנושאים השנויים אצלם במחלוקת מבחינה ערכית ולפעול בש

 אלה בוודאי אף נוגעות להתפתחות תפיסת התפקיד וכיווני התפתחות מקצועיים. 

אינן מעובדות השלכותיו לרוב  ,מורכבות המפגש הסיעודיבנוגע לגוברת הולכת ולמרות ההכרה ה

ות, תמיכה, ליווי וסיוע במידת ומחשבהמאפשרת ליבון של תחושות, רגשות  , כזובמסגרת הדרכה רציפה

תאפשר שמיועד לענות על הצורך ההולך וגובר בקרב אחים ואחיות למסגרת קורס הלאור זאת,  הצורך. 

במה להשמיע קול וביטוי . במובן זה הקורס מהווה דילמות העולות במפגש עם מצבי חולי שוניםוללבן להבין 

שאיננו מתקיים במסגרת הארגון בו המשתתפים  ואינטימילסיטואציות מורכבות בטיפול באופן יותר אישי 

השלכות של המפגש הטיפולי למודעות והכרה באווירה דיסקרטית שתעודד . בכך, ליצור מסגרת מועסקים

 על ההיבטים האישיים של המטפל. 

ליצור מרחב שמאפשר לעבוד דרך הקבוצה על כדי מצומצמת המתקיים במתכונת של סדנה הקורס 

המתרחשים אצל המטפל תוך מיקוד בהיבטים הפחות מודעים מדוברים התוך והבין אישיים התהליכים 

בכל זאת תוך המשגה של התהליכים התוך אישיים לשדה המחקר והתיאוריה. הנוגעים לתפקיד המטפל. 

שחיקה, הכאב הנפשי,  :מפגש תתקיים עבודה בקבוצה שתהווה מקום בטוח ומאפשר להבאת נושאים כמו

מים יקושי לטפל בחולים דחויים או המדגוטראומטיזציה שניונית, כמו גם,  תשישות חמלהצמית, ביקורת ע

 , קושי ברמה האישית לקבל בקורת או דחייה.התנגדות

רפלקציה מובנת מסכמת על מימד מסוים שרלוונטי כל סטודנט יבחר נושא לום הקורס סיב

ודיון ך ההתפתחות האישית יאת תהל. העבודה תכלול לעבודה הסדנאיתמהשדה המקצועי ונקשר  עבורו

חשוב לציין . ופרטניתוהדרכה כיתתית יינתן ליווי והנחייה  העבודהבהכנת אינטגרטיבי עם ספרות רלבנטית. 

 כי התכנים שיעלו במפגשים יישארו במסגרת הקבוצה בלבד והשיעורים לא יוקלטו. 

 

 דרישות הקורס:

 (.עבודה מסכמתלא תאפשר הגשת  20%עדרות מעל יבמפגשים. )הנוכחות חובה והשתתפות פעילה  .1

הנחיות מפורטות לכתיבת מטלת הסיום יימסרו בהמשך  - 100% -  מסכמתה רפלקטיבית עבוד  .2

 כן תינתן הדרכה אישית לסיוע בכתיבת העבודה.-הקורס ויועלו לאתר הלמידה המתוקשבת, כמו
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