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  :ברצוני להודות

  

  . לאורך כל הדרך והנעימה היעילה, על הליווי וההנחיה המקצועית שטדטלפרופסור מימי איזנ ••••

-תמר סדן' גב: מחוז דרום, למשרד הבריאות ולצוות השיקום בלשכת הפסיכיאטר המחוזי ••••

אור זילברמן על שתמכו בעריכת המחקר וסייעו ' קרן בן שלום וגב' גב, שירלי אשכנזי' גב, לקס

  .    בביצועו

שהסכימו לפנות  ומקצועיים אוהבים, אנשים נפלאים, עסוקתייםמנהלי המועדונים התל ••••

  .מזמנם היקר לטובת המחקר ועודדו את קיומו

  . על הכול , רחלי ורועי, הדר: תודה מיוחדת לבעלי אשר ולילדיי ••••

  . סקה מילר על הסיוע במימון המחקר'ש פרנצ"תודה מקרב לב לקרן ע ••••
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  תקציר
 

ים האחרונות חל מהפך משמעותי הנוגע לאנשים הסובלים ממוגבלות בעשרות השנ

מודל שהתמקד בעיקר , במסגרת המהפך נעשה מעבר מהמודל הרפואי שהיה מקובל בעבר. נפשית

בבסיסה של גישת השיקום . בסימפטומים ובמוגבלות לתפיסה חדשה שבבסיסה שיקום ושילוב

מיות והיא מתייחסת לאדם בעל המוגבלות שיתוף ואופטי, והשילוב טמונים ערכים של כבוד

  ).2007', רועה ואח(הנפשית כחלק מן הקהילה הרחבה 

נבנה בישראל מודל של שיקום קהילתי לאנשים בעלי מוגבלויות , בהתאם לגישה זאת

 הוקמה ,במסגרת החוק). 2006, אליצור" (2000, חוק שיקום נכי הנפש בקהילה"נפשיות באמצעות 

, תעסוקה, דיור :מי החיים השוניםאשר מציעה שירותי שיקום מגוונים בתחו "סל שיקום"מערכת 

על  מבוססיםתפקוד שונות ומיועדים לאנשים הנמצאים ברמות  השירותים. ועוד השכלה, פנאי

   ).2000, חוק שיקום נכי נפש בקהילה(ממסגרת למסגרת  מעברת יואפשרו

זה  מהווים חלק מתוך מערך המועדונים התעסוקתיים הנמצאים במוקד לעריכת מחקר 

שיקומית עבור אנשים  תעסוקהבאים לענות על הצורך בהמועדונים התעסוקתיים ". סל שיקום"

בעלי קושי להשתלב במסגרות תעסוקה מתקדמות יותר קרי מפעלים מוגנים והשמה נתמכת 

דרך  מיות מגוונותשיקולהקנות מיומנויות  יםהתעסוקתי ניםמועדומטרת ה. )2006, שרשבסקי(

  . יצירה ותעסוקה ,חברה,פנאי  תיופעילו

השתכלל והשתנה באופן משמעותי , תחום התעסוקה במועדונים התעסוקתיים התפתח

 העסקת המשתקמיםלשם  המיועדת רק תעסוקההינו מעבר מ משמעות השינוי. במשך השנים

ית כולל המעבר לעבודה יצרנ .יצרנית המהווה מטרה בפני עצמהלעבודה  ,במטרה לשקם אותם

ע לסיפוק אישי של מנהלי המועדונים במטרה להגי בתוכו הנעה של יזמות עסקית בקרב

במועדונים תעסוקתיים רבים התבטאה היצרנות באמצעות פיתוח . תגמול כספי המשתקמים ומתן

  . יצירתית בעלת פוטנציאל לרווח כספי - עבודה אומנותית

במסגרת . במועדונים התעסוקתייםבוחן את תהליך המעבר לעבודה יצרנית , מחקר זה

מרביתם שייכים , מנהלים של מועדונים תעסוקתיים 13המחקר התראיינו בשיטה האיכותנית 

שאלות המחקר נגעו בבחינת תהליכי היצרנות במועדונים . למחוז דרום של משרד הבריאות

התעסוקתיים ובבדיקת מידת השפעתם על תהליכים שיקומים הנמצאים בבסיס עבודת 

  .   ועדונים התעסוקתייםהמ
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ממצאי המחקר דנים במספר סוגיות מרכזיות הנוגעות למהות הקשר בין שיקום ליצרנות 

  .במועדונים התעסוקתיים

ההיבט הראשון טמון בקושי של מנהלי המועדונים התעסוקתיים לעסוק בשיווק ומכירת 

במקום " תעסוקה"ל התוצרים שאינם נמכרים יוצרים מצב ש. תוצרי המועדונים התעסוקתיים

  .ופוגעים בתהליכי היצרנות והשיקום כאחד" עבודה"של 

ההיבט השני נעוץ בפער בין אמונה ביכולות המשתקמים מול חשש לפחד או לנסיגה 

  . במצבם הנפשי כתוצאה מעבודה יצרנית שאינה מותאמת

יע ההיבט השלישי טמון בכך שיצרנות אינה נתפסת עדיין בעיני המנהלים כגורם המסי

פנימי בקרב המנהלים בנוגע לקשר בין  קונפליקטהיבט זה תורם ליצירת . בהכרח לתהליכי שיקום

  . תהליכי שיקום ליצרנות המתקיימים במועדונים התעסוקתיים

המצב הקיים כיום הכולל יצרנות אשר קשה לממש אותה גורם על פי המחקר לפגיעה 

" תעסוקה"מורכבותו של תהליך המעבר מהפגיעה מעידה על . בתהליכי שיקום ויצרנות כאחד

דורש חשיבה חדשה רב מערכתית ורב ממדית , תהליך זה. במועדונים התעסוקתיים" יצרנות"ל

  .  שינוי תפיסות ועמדות הנוגעות למטרותיו ולמהותו של המועדון התעסוקתי כיום, כמו גם
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         "…כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף  

  

  . 'ז: 'איוב פרק ה

  

 מבוא. 1

  

בשלוש העשורים האחרונים השתנו דפוסי הטיפול ופותחו מודלים חדשים העוסקים 

הופעלו מסגרות בקהילה שהחליפו , במסגרת השינוי. בשיקום אנשים הסובלים ממוגבלות נפשית

 2006,אליצור(שנים בבתי החולים הפסיכיאטריים שהיה נהוג במשך  את הטיפול המסורתי

Stromwall & Hurdle, 2003); Lysaker & Buck, 2008(.  כחלק ממגמת השינוי נטבע המושג

כמודל מנחה לגישה המקובלת כיום בשיקום אנשים בעלי " החלמה ממחלות נפש ממושכות"

 Anthony, 2002; Davidson, O'cconnel, Tandora, Lewless  ; 2000, לכמן( מוגבלויות נפשיות

& Evans, 2005a; Spaniol, Wewiorski, Gagne & Anthony, 2002).  

ההתפתחויות התיאורטיות הביאו לשינויים נרחבים גם במדיניות החוקתית והחברתית 

  ). 2007, פלדמן ;2007, לכמן; 2007,אבירם(בארץ ובעולם כלפי אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות 

". 2000, חוק נכי הנפש בקהילה"השינוי המשמעותי ביותר בא לידי ביטוי בארץ באמצעות 

הסל מעניק מענה נרחב לאנשים שהוכרו ". סל שיקום"במסגרת החוק נבנה סל שירותים הקרוי 

   ).2001, פלדמן ובר און(השכלה ועוד , פנאי, תעסוקה, דיור: בתחומי החיים השונים, לכך כזכאים

אחד המימדים המשפיעים ביותר זאת עוסקת בתחום התעסוקה השיקומית המתווה את עבודה 

במסגרות המוגדרות כמועדונים  תמקדתומ ההחלמה ממחלות נפש ממושכותהשיקום ו כיעל תהלי

 ,Bond et al, 2001a; Goldberg, Killeen & O'Day, 2005; Lehman et al)  יםתעסוקתי

2002).   

ת על הצורך בתעסוקה שיקומית עבור אחוז ניכר של אנשים בעלי קושי ענואות למסגרות אילו ב

עבודה יצרנית ( קרי מפעלים מוגנים ,להשתלב במסגרות תעסוקה שיקומיות מתקדמות יותר

   .)שילוב בעבודה בשוק החופשי( והשמה נתמכת )במקום עבודה מוגן

לשמש ...: "שרד הבריאותסטנדרטים של ממגוונות ומוגדרות ב מטרותיו של המועדון התעסוקתי

לימוד חיזוק ושימור , מסגרת תעסוקתית עם דגש לפיתוח מיומנויות חיים והרגלי עבודה בסיסיים
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קובץ , 5.9סעיף " (הופעה ועוד, היגיינה, יום בסיסיים כולל תקשורת בין אישית-תפקודי יום

עולה כי מטרת מתוך הסטנדרטים ). 1998, לת שירותי שיקום בקהילהסטנדרטים ונהלים להפע

פעילות חברתית , מיומנויות תפקוד הכוללות המועדון התעסוקתי לפתח מיומנויות שיקום מגוונות

   .ותעסוקה

. מבוסס על תהליך המתרחש ברוב המועדונים התעסוקתיים ונמצא בהתהוותמחקר זה 

זה תהליך . "עבודה יצרנית"ל ,כחלק מתהליך שיקומי גרידא "תעסוקה"התהליך נוגע למעבר מ

  . במועדונים התעסוקתיים, כיוםבין שיקום ליצרנות דורש בחינה של מהות הקשר הקיים 

מנהלים של מועדונים  13בשיטה האיכותנית  התראיינו ליצרנות מעברה תהליךעל מנת להבין את 

עם  המחקר נערכו ראיונות עומק חצי מובניםבמסגרת  .מרביתם באזור הדרום, תעסוקתיים

נוצר בין שיקום ר שאתפיסת מהות הקשר ת ביקשו להבין את התהליך הנדון והראיונו. המנהלים

לאור  במסגרת הראיונות הוצגו דרכי עבודתם המגוונות של המועדונים התעסוקתיים. ליצרנות

עברו , הראיונות הוקלטו. מקצועיות הקשורות לשיקום ויצרנותת ועמדתוארו ו תהליך השינוי

 תמות המרכזיות ששימשו בסיס לדיוןה תשענבחרו ך הטקסט מתו. ט ועובדו מילה במילהשקלו

  .בעבודה זאת

במשך השנים נתפסה התעסוקה במועדונים כי  עולהשעלו במחקר מניתוח התמות 

עמידה : בין המיומנויות ניתן לציין. התעסוקתיים כדרך להשגת מיומנויות המסייעות לשיקום

ם האחרונות עוברים המועדונים התעסוקתיים בשני. עבודת צוות ועוד, אסתטיקה, דיוק, בזמנים

התעסוקה החלה ,כלומר". עבודה יצרנית"ל " תעסוקה"תהליך משמעותי המתבטא בהפיכת ה 

 שינויהתהליך במסגרת . להיתפס כבעלת משמעות בפני עצמה ולא רק כאמצעי שיקומי גרידא

יל למשתקמים תוצרים שונים העשויים להוע באמצעות עבודה להפיקהתפתחה הבנה שניתן 

: תרומה לקהילה והדבר המשמעותי ביותר, משמעות, עניין: בין התוצרים ניתן למנות. במועדון

  . תגמול כספי ראוי

על  בעיקרומוסבר  ליצרנות ברוב המועדונים התעסוקתיים שיקוםתהליך המעבר בין 

ר בשינוי מדוב. הטמעה של גישת השיקום ההחלמה בתוך עבודת המועדונים התעסוקתייםבסיס ה

התפיסה לפיה המועדון התעסוקתי הוא מקום בו אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות צריכים 

ערכים הקשורים לבחירה ושינוי ודוגלת בגישות ב תומכת, התפיסה החלופית". להיות בו"רק 

 .)(Spaniol et al, 2002הרואות באדם בעל המוגבלות הנפשית כנוטל חלק אינטגראלי בחברה 

  .)1983, רורליך( אישית ותגמול כספי כוללת עבודה בעלת משמעות בחברה נורמטיביתת לבוהשת

 תהליך החתירה ליצרנות במועדונים התעסוקתיים ועל בסיס הראיונות של המחקרל בהמשך
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  :לדיוןת מרכזיות מספר סוגיוהועלו 

לעבודה  מעברתהליך ה. יות טכניות בשיווק ומכירותבעקשורה ל ,ראשונההסוגיה ה

לפיתוח אתגר חדש הקשור לצורך בשיווק ומכירה של  צרנית במועדונים התעסוקתיים הובילי

בתחום זה עולה כי קיים קושי משמעותי של מנהלי המועדונים התעסוקתיים להתפתח . התוצרים

מהתחום על ניהול של איש בדרך כלל  ההסבר לקושי טמון במבנה המועדון המבוסס. בתחום

שיווק טיפול במתאימה ל האוריינטצי יחסר יעים מתחום זה על פי רובמנהלים המג. יטיפולה

   .התוצרים מכירתבו

לת המשתקמים מול החשש ללחץ או אמונה ביכוה קונפליקטהסוגיה השנייה טמונה ב

מנהלי המועדונים התעסוקתיים מציגים בצד הצלחות . באמצעות ציפיות לא מתואמותלפגיעה 

ולא מגובשת דיה בנושא תפיסה הססנית , ם כבעלי קשייםמשמעותיות עם משתקמים המוגדרי

תחושות סותרות אילו מביאות לקונפליקט פנימי בקרב המנהלים אשר מעמיד . יצרנותהחתירה ל

  . בסימן שאלה נים התעסוקתייםאת העבודה היצרנית במועדו

נושא מתן תגמול כספי למשתקמים שעובדים במועדון התעסוקתי עלה במחקר , בנוסף

   .בתור סוגיה הראויה לבחינה ודיון, נרחב פןבאו

בניגוד למפעל המוגן אינו מחויב מבחינת הסטנדרטים של משרד הבריאות , המועדון התעסוקתי

מצד המשתקמים לקבלת ברורה דרישה מתפתחת בתקופה האחרונה  .למתן שכר למשתקמים

זדהות עם דרישת הביעו ההמנהלים . גם כאשר הוא כרוך במאמצים מוגברים, תגמול כספי

גם כאשר , ברם .ינה של תגמול כספי פוגעת בתהליך השיקומיכי אי נת גרסוהמשתקמים ו

מתקיימת עבודה יצרנית במועדון התעסוקתי אין הדבר קשור בהכרח לחלוקת תגמול כספי 

הקשיים בהפעלה של עבודה יצרנית אינם מאפשרים בכל המקרים להרוויח סכום . למשתקמים

  . ך הן עבור אחזקה שוטפת והן עבור מתן תגמול כספי למשתקמיםגדול די הצור

מעידות כי בצד תהליך המעבר ליצרנות אשר  ונוספות אשר עולות מן המחקר סוגיות אילו

היבטים אילו . הראויים לבחינה ודיון םהתרחש ברוב המועדונים קיימים היבטים קונפליקטואלי

רחשו בעבודת על שינויים מהותיים ומבניים שהת ידונו במחקר זה בהרחבה ואמורים לשפוך אור

  . המועדונים התעסוקתיים אשר דורשים הסתכלות מחודשת
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  סקירת ספרות. 2
  

  . תתמקד במספר נושאים מרכזייםבמחקר זה  הסקירה הספרותית

, מבחינה התפתחותית והיסטוריתממחלות נפש ממושכות נסקור את תהליך ההחלמה  ,ראשית

אחר כך נדון בעקרונות השיקום הנגזרות . ונפרט אודות מרכיבי ההחלמה נביא את עקרונותיו

" 2000, חוק נפגעי נפש בקהילה" בשלב הבא נפרט אודות. מתוך גישת ההחלמה בבריאות הנפש

המועדון התעסוקתי כמסגרת  ננסה להבהיר את מטרות, לאחר מכן. הנגזר מתוכוסל השיקום ו

קרונות השינוי האוניברסאלי הקיים בגישה כלפי עבודה נביא את ע, אחר כך. תעסוקתית משקמת

בשלב הבא נתמקד בגישה כלפי עבודה ותעסוקה כלפי אנשים עם מוגבלויות ככלל . ותעסוקה

המוצג  נסקור את נושא רפורמת ההפרטה, לבסוףו. וכלפי אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות בפרט

     .במועדונים התעסוקתיים חשיםמתרה והיצרנות השפעה מכרעת על תהליכי השיקוםכבעל 

   

  החלמה 2.1

  "החלמה"התפתחות חזון ה 2.1.1

  

נבהיר את הגדרת  בבואנו לדון בטיפול ושיקום אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות

מתייחס " מוגבלות נפשית"המושג . כפי שבאה לידי ביטוי במחקר זה" מוגבלות נפשית"המושג 

', אבירם ואח(כת הגורמת להגבלות חמורות בתפקוד לכל מחלת נפש המוגדרת כקשה ומתמש

השינוי מתבסס על המלצת . שהיה מקובל בעבר" חולה נפש כרוני"מושג זה מקביל להגדרת ). 2006

מליצה ההוועדה  ).1997, וועדת כץ(הוועדה לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא אנשים עם מוגבלות 

ת עולם המבטא תפישכמינוח  "חולה"או  "נכה"להבדיל מ, "אדם עם מוגבלות" הגדרהלאמץ את ה

רלוונטית לצרכיו  והיותו בעל מוגבלות האדם הוא נקודת המוצאעל פי המינוח החדש . חדשה

  .המיוחדים

מחלת הנפש , רוב האנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות לוקים במחלת הסכיזופרניה

קבוצה של מחלות ב למעשה מדובר .באוכלוסייה 1%של מצויה בשכיחות ביותר ה הנפוצה

ההפרעה מלווה . הגורמות להפרעה קשה בתהליכים הפסיכולוגים הבסיסיים של האישיות

ההתנהגות והזהות העצמית בעוצמה , התפיסה, האפקט, בסימפטומים בתחומי החשיבה

המחלה פוגעת ברבדים רבים בחיי . פסיכוטית אשר גורמת לעיוות בשיפוט התקין של המציאות

מחלת . יכולת תפקודו במסגרת המשפחתית כמו גם החברתית והמקצועיתהאדם ומשפיעה על 
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הסכיזופרניה פוגעת באנשים בגיל היצירה והפוריות ומופיעה בדרך כלל בגיל ההתבגרות ובבגרות 

  ). 2003, מוניץ ונוימן, טיאנו, אליצור(הצעירה 

דל שלטה בתחום הטיפול באנשים בעלי מוגבלויות נפשיות גישת המו, במשך שנים

יות גישה זאת אופיינה בתפיסה פסימית בקשר ליכולתם של אנשים בעלי מוגבלויות נפש. הרפואי

 & Lysaker ;2006,אליצור ;1991,אליצור( ואיכות חיים להשתלב בקהילה ולהשיג עצמאות

Buck, 2008 .(במשך השנים התפתח גוף הידע בתחום ההחלמה ממחלות נפש ממושכות , עם זאת

  . משמעותיים בעבודה עם אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות והביא לשינויים

  

  :ניתן לתאר את השינוי שחל בשלושה שלבים מרכזיים) 2000(על פי לכמן 

   

  .המודל הרפואי -השלב הראשון* 

     .(deinstitutionalization)" מיסוד-אל"מהפכת ה -השלב השני* 

  .התפתחות גישת ההחלמה -השלב השלישי* 

   

  :של כל שלב התפתחותילהלן סקירה 

  

  מודל רפואי -השלב הראשון

  

מחקרים מוקדמים אשר בחנו את מחלת הסכיזופרניה והתוצאות שלה הניחו כי מדובר    

בית החולים הפסיכיאטרי היה המסגרת  .במחלה כרונית המלווה בפרוגנוזה של הידרדרות בלבד

ית המקובלת דגלה באחזקה הגישה הטיפול. העיקרית בה טופלו אנשים בעלי מוגבלות נפשית

סטיגמטי , הטיפול הניתן היה מוסדי. בלבד ודאגה להרחיק את מטופלי בית החולים מהקהילה

ת השפיעה על אופי התפיסה הפסימי).  2000, לכמן, 2006, אליצור; 1991, אליצור(ורמתו נמוכה 

כלפי ותת יצרה תפיסה מעוו והחברה לאנשים עם סכיזופרניהשל אנשי המקצוע  ההתייחסות

לדחייה והתעלמות  התפיסההובילה במקרים רבים . אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות

; 2007', עה ואחרו( תפיסות והעדפות של אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות ,מעמדות

Anthony, 2002 .(  



 13

ביטאה תפישת עולם פטרונית והביאה את המערכת הרפואית להיות בעלת , הגישה הרפואית

מצב זה הביא למתן עדיפות . יות בלעדית להחלטות הקשורות באנשים הלוקים במחלת נפשאחר

הפרט של האדם הסובל ממוגבלות  תלעמדה הרפואית על פני העמדה החוקית הקשורה לחירויו

    ).1988, שניט(נפשית 

פסיכולוגית המתמודדת בעצמה עם מוגבלות נפשית  (Deegan, 2004)פטרישה דיגן 

  :עם פרוץ מחלתה, גישה הרפואית שאפיינה את אופן ההתייחסות לאנשים במצבהאת ה תיארה

בשנתי האחרונה בבית הספר התיכון חוויתי פסיכוזה ואושפזתי בבית , 17כאשר הייתי בת " 

" סכיזופרניה"הכותרת של , אבחנה אחת. כחולה בסכיזופרניה הובחנתישם . חולים פסיכיאטרי

 ,Deegan) "הדבר החשוב ביותר היה שהייתי סכיזופרנית...לקחה חלק משמעותי מהזהות שלי

2004, p.1) .בזמן שהתגלתה מחלתה ושאלה , מתארת כיצד פנתה לפסיכיאטרו ממשיכה היא

היא נענתה כי זוהי מחלה חשוכת מרפא וכן שתאלץ לקחת תרופות . אודות סכיזופרניה

א הציע לה להצטרף לתכנית מיוחדת והו, ציפיות הרופא ממנה היו נמוכות. פסיכיאטריות כל חייה

 אותו מתארת דיגןהפסימי היחס  .מתוך הנחה כי אין סיכוי שישתפר מצבה, עבור אנשים במצבה

(Deegan, 2004) והביאה  אפיין מאוד את הגישה הרפואית אשר שלטה בכיפה במשך השנים

  . "כולו מחלה"לראיית האדם בעל המוגבלות הנפשית כ

  .שיפורט בסעיף הבא "מיסוד-אל"המהותי עם התחזקות שלב גישה זאת עברה שינוי 

  

  (deinstitutionalization)" מיסוד-אל"מהפכת ה -השלב השני

  

לגישה הדוגלת הרפואי ונעשה מעבר  מודלשינוי מהותי בחל  20של המאה ה  60בשנות ה 

ך של הוצאת במסגרת המעבר החל תהלי. בבריאות הנפש (deinstitutionalization)" אל מיסוד"ב

 ;2007, פלדמן ; 2007, אבירם  ;1991, אבירם(אנשים מבתי החולים והעברתם לשיקום בקהילה 

Lysaker & Buck, 2008 Frese, Knight & Saks, 2009;( .  

  ):2000, לכמן(המעבר למדיניות החדשה נבע ממספר גורמים מרכזיים 

  

ות טיפול שהורידו את התפתחות מחקרית פרמקולוגית והכנסת תרופות חדשות ושיט  .א

, פלדמן ;2006, אליצור; 2007, אבירם ;2001, אבירם(הצורך באשפוזים פסיכיאטרים 

2007Frese et al, 2009; Warner, 2004;   .(  



 14

התחזקות תנועות של זכויות האזרח ומגמות חדשות אשר ראו באשפוז פגיעה בחירות   .ב

 .)2006, אליצור ;2001, אבירם(הפרט 

ם אשר הניחו כי זול יותר לטפל באדם בעל מוגבלות פסיכיאטרית שיקולים כלכליי  .ג

 ). 2006, אליצור ; 2007, אבירם ;2001, אבירם(במסגרת הקהילה מאשר באשפוז מוסדי 

אשר הצביעו על הנזק שגורם המיסוד לאנשים הסובלים ממוגבלויות חדשים מחקרים   .ד

 )2006, ראליצו; 2001, אבירם ;2007, אבירם ;1991, אבירם( נפשיות

  

גם , שמהלך מחלת הנפש עשוי להיות מושפע מלבד האבחנה הראוהחדשים חקרים המ

 ,כתוצאה מכך .ממשתנים דמוגרפים וסביבתיים כמו רשתות תמיכה חברתיות וההקשר התרבותי

 אנשים עם הפרעות נפשיותתפיסת . עד אזהחל תהליך של קריאת תיגר על הנחות מיושנות שרווחו 

שמציבה מחלת ומגבלות להתמודד עם קשיים  יכולתםהבנה חדשה בדבר  והתפתחה השתנתה

בהפרכת  תבזכות התקדמות בשיטת הסיווג הפסיכיאטרי נרשמה הצלחה משמעותי, בנוסף. הנפש

   ).2007', רועה ואח( הטענה כי מחלת הסכיזופרניה מובילה בהכרח לדעיכה

ת והצרכני ותזקות התנועהוא התח" מיסוד- אל"מהלך נוסף שסייע בפיתוח מדיניות ה 

 Americans With Disabilities." :ריתדוגמא לתנועות הצרכניות בארצות הב. בבריאות הנפש

Act" קראו תיגר  20של המאה ה  70התנועות שהתפתחו בשנות ה  ".בנפשנו"ו, "קולות: "ובארץ

ש נפהגישה פטרנליסטית כלפי נפגעי בשירותים ומוסדות אשר נקטו במשך שנים כלפי 

 לאנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות סיוע טכניהתנועות הצרכניות החלו ב. ומשפחותיהם

בזכות  .ועמידה על זכויות אזרח מאבק בסטיגמה החברתית, עיצוב מדיניות ,פורומים באמצעות

. נפשית הנוגעת לאנשים עם מוגבלות ובמדיניות החברתיתשינויים גדולים במודעות  עבודתן חלו

הביאה להוצאת אנשים בעלי ר שא" אל מיסוד"את תנועת ה דעות החברתית חיזקהשינוי במו

 ; 2007, פלדמן( קהילהמסגרות שיקומיות בתוך המוגבלויות נפשיות מתוך בתי החולים והעברתם ל

Stormwall & Hurdle, 2003).   

  

  .בשלב הבא התבססה גישת ההחלמה כפי שיפורט בסעיף הבא
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  ישת ההחלמההתפתחות ג -השלב השלישי

  

 .וממשיכה להתפתח עד ימינו 20של המאה ה  80התפתחה החל משנות ה זאת גישה 

למודלים המתייחסים לאדם המתמודד עם  ומעבר" חזון ההחלמה"הגישה כוללת פיתוח ושכלול 

חזון ההחלמה העכשווי כולל מודלים רב ממדיים ורב . מחלה כשותף פעיל בתהליך השיקום

 ;Anthony, 2002; McGurk, 2009) למה הינה תהליך ולא תוצאהשלביים והבנה כי ההח

Spaniol et al , 2002) .  

הינו מחקרי אורך משמעותי של ידע שהביא להתפתחותה של גישת ההחלמה  מקור

של נפגעי נפש מתקדמים בתחומים רבים של חייהם לאחר אשפוזים  כי אחוז גבוה מראיםה

  . )2000, לכמן(לאורך זמן  פסיכיאטריים

, אנשים הלוקים בסכיזופרניה 12נדגמו  Spaniol at el, 2002) (' ואח ספניולבמחקרם של 

. נערך ראיון לכל אחד מהמשתתפים במחקר חודשים 8עד  4בכל . שנים 4ונערך מחקר אורך במשך 

המחקר הוסיף ידע רב אודות . הראיונות התמקדו בהבנת חווית החיים של כל אדם במחקר

התמקד בהיבטים דת מבטם של המחלימים עצמם וסכיזופרניה מנקותהליכי החלמה מ

 נאבקים המחקר מתאר מאמצים של אנשים אשר. ומימדים חברתיים, יםפסיכולוג, הפיסיולוגים

תוצאות המחקר הצביעו על כך שרוב  .כנגד כל הסיכויים למצוא כבוד וסיפוק אישי בחייהם

תחושת , תיתתעסוקהשתלבות במסגרת , הקלה בסימפטומיםדיווחו לאורך זמן על  אנשיםה

המחקר עוקב מחקרים קודמים שהצביעו על כך . רשת חברתית מספקתקיום על ו עצמאות

ושינוי אשר מערב גישה אישית , התחדשות עצמית, שההחלמה הינה תהליך של גילוי עצמי

  . ומטרות בחיים, תפקידים, אמונות, תפיסות, רגשות, להסתגלות

)Hatfield & Lefley, 1993(הטפילד ולפלי 
 

שהחלימו ממחלת ערכו ראיונות עם אנשים 

: הן מציינות חמישה אלמנטים דומים התורמים להחלמה על פי תפישתם של המחלימים .נפש

מעבר מתפישה עצמית של קורבן הנתון  -אחריות. הנכונות לקבל את עובדת המחלה -קבלה

 -תקווה. בחור מתוך קבלת אחריותלכוחות שמעבר לשליטתו לתפישה מחודשת של יכולת ל

מערכות תומכות  -תמיכה. המשתתפים ציינו כי תקווה הינה גורם מכריע בתהליך ההחלמה

עזרה . נתפשות כמשמעותיות ביותר לקדם את תהליכי ההחלמה) סביבה, משפחה, חברים(

  .מערכת איכותית ונגישה של שירותים טיפוליים ומקצועיים -מקצועית



 16

מביאים תיאור מקרה מורחב של אדם ) (Davidson & Strauss,1995 סדווידסון ושטראו

במחקר אורך שנערך לאחר יציאתו לקהילה . שנה 20חולה במחלת הסכיזופרניה מזה  43בן 

חקר . התברר כי אינו סובל מסימפטומים פסיכיאטרים ולא התאשפז בבית חולים תקופה ארוכה

תוך מתן תשומת לב  , פיסה מורכבת ורב ממדיתהמקרה הוביל להבנה כי תהליך ההחלמה דורש ת

מאפשרת טיפול ושיקום של אנשים הסובלים , תשומת לב זאת. חלקים הבריאים שיש באדםל

  . ממוגבלויות נפשיות

של ידע בנוגע להחלמה מבוסס על חוויותיהם של המתמודדים מקור משמעותי נוסף 

דע שנאסף מהתנסותם האישית של אנשי מקצוע נעזרים בי .בעצמם ומוכיח שההחלמה אפשרית

ממחלת נפש מבססים את עבודתם על בעצמם סובלים שאנשי מקצוע , כמו כן. המחלימים

  ).; 2007Deegan, 2004, לכמן(. התנסותם האישית

השילוב של מחקרי אורך חדשים יחד עם כתיבתם של מחלימים מנוגד לתפיסה הפסימית 

ה כי אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות מהנתונים החדשים עול.שהייתה מקובלת בעבר

ביטחון , החלמה מסכיזופרניה כוללת התפתחות של תחושות של תקווה. מחלימים לאורך זמן

אך (החלמה מוגדרת כמטרה ויכולה לכלול . ומודעות עצמית למהלכים של כוחות ואתגרים, עצמי

  ).Lysaker & Buck, 2008 (קבלת תפקידים ושינוי , הפחתה בסימפטומים) לא חייבת

הגישה המקובלת כיום מבוססת על הפער שהיה קיים בין הבנת מחלת הסכיזופרניה בקרב נותני  

פעמים רבות שירותי . השירותים לבין המציאות שחווים חולי הסכיזופרניה ובני משפחתם

ם זכויות האזרח ושיקוליאידיאולוגיה של , השיקום בבריאות הנפש התפתחו על ידי וויכוח אקדמי

  ). 1995/2004, הואו(כלכליים ולא על ידי הבנת הצרכים של המתמודדים 

כיום מתבססת ההבנה של המודעות לצרכי האנשים הסובלים ממוגבלות נפשית והדרך לסייע 

  . להם להתמודד עם המוגבלות שמציבה מחלת הנפש

העבודה  מהותה מטרותיה והמרכיבים שבה אשר נמצאים בבסיס, בסעיף הבא נפרט מהי החלמה

  . עם אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות
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   מהי החלמה 2.1.2

  

שונה הינה בעלת משמעות ממחלות נפש ממושכות ) recovery" (החלמה" המילה

כרוך ואינו  רציף תהליך ההחלמה אינו. cure)( (Deegan, 1997)" ריפוי" ממשמעות המילה

 ,Davidson ) אפיינים אותה או של הסימטומים המ בהעלמותה של מחלת הנפשבהכרח 

Oconnell, Tandora, Staheli & Evanc, 2005b). תהליך ההחלמה עוסק בחויה המשמעותית 

הינה לבנות  האנשים המחלימיםהמטרה של . במקרה זה מחלת נפש, של התעלות מתוך משבר

יך תהל .(Deegan,1997; Spaniol, 2003)חיים מלאי משמעות באמצעות גילוי עצמי ושינוי 

כפיתוח של משמעות ומטרה חדשה בחיים מעבר  מוגדרובאדם עצמו  מתמקד" החלמה"ה

  . (Spaniol  et al, 2002)למוגבלות ולסטיגמה כלפי מחלות נפש , לסימפטומים

קיימת הסכמה על כך , עם זאת. להחלמה קיימות משמעויות שונות עבור אנשים שונים

יות חיים מתגמלים ומלאי משמעות שבהם תופסת שאנשים הסובלים ממוגבלות נפשית יכולים לח

הקשר הבין אישי משמעותי  .(Davidson et al, 2005a)המחלה נתח קטן יותר ויותר מהחיים 

ביותר לתהליך ההחלמה ומהווה את אחד האתגרים הגדולים עבור אנשים המטפלים באנשים 

קדות מעבר לטיפול גם שיקומית מוגדרת כהתמ-המטרה הטיפולית.  הסובלים ממוגבלות נפשית

, פיתוח חוויות של הנאה, בגורמים שונים העשויים לסייע בתהליך כמו אינטראקציה חברתית 

חומרתן של מחלות הנפש  .(Anthony, 2002; Davidson et al, 2005b)הצלחה ושלימות 

. מאתגרות את המטפלים לפתח גישות חדשות לטיפול ראוי באנשים הסובלים ממוגבלות נפשית

ישת ההחלמה ארוכת הטווח מסייעת לפיתוח גישות טיפוליות חדשות במקום הגישות הפסימיות ג

  .  (Spaniol, 2003)המבוססות על המודל הרפואי 

  

בהגדרת מרכיבי ההחלמה התאספו בדצמבר  למתמודדים ולאנשי מקצוע על מנת לסייע

ת בקידום צרכני בריאות מומחים שונים מתוך ארגונים וסוכנויות אשר עוסקו 110, 2004שנת  

 תהליך ההחלמהשרה מרכיבים חיוניים הכרוכים בהמומחים החליטו על ע. ב"הנפש בארה

(Lysaker & Buck, 2008):  
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להתגבר על המחסומים  שניתן קה לאדם את המסר החיוני והממריץהחלמה מעני - תקווה

ה באדם  על ידי אולם ניתן לטפח תקוו, התקווה היא פנימית עבור האדם .ממול שעומדים

  . חברים ואחרים, משפחות, עמיתים

, כישרונות, )resilience(חוסן , החלמה מתמקדת בהערכה ובניה של יכולות משולבות -כוח פנימי

 ומאחורי משאיר האדםעל ידי הסתייעות בכוחות אילו . והערכה עצמית של יחידים, התמודדות

תהליך ההחלמה מונע על . שכיר, סטודנט, גבן זו: את הסטיגמות ומתחיל תפקידים חדשים למשל

  .ידי אינטראקציות עם אחרים ביחסי תמיכה ואמון

מיומנויות ולמידה חברתית ,ידע , תמיכה הדדית הכוללת התחלקות בחוויות -"שווים"תמיכת ה

יחסי , מסייעים אחד לשני בהענקת תחושת שייכות אנשים. הינה בעלת ערך רב בתהליך ההחלמה

  .לתיותוקהי, תמיכה 

כל , הגנה על זכויות ומיגור של אפליה וסטיגמות ,הדדיתהערכה , ,קבלה חברתית, קהילה - כבוד

 .בתהליך חשובים במיוחדקבלה עצמית והחזרת האמון העצמי . חיוניים להשגת החלמה אילו

  .ובכל ההיבטים הקשורים לחיי האדםכבוד מבטיח את שיתוף 

תהליך ההחלמה ול ושנה אחריות אישית לדאוג לעצמיאדם הסובל ממוגבלות נפשית ל - אחריות

  . ושל

מתרגלים בחירות ומחליטים , שולטים, מובילים אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות -הכוונה עצמית

תהליך ההחלמה חייב להיות מונחה על ידי  .על המסלול האינדיבידואלי עבורם להחלמה

  .מטרותיו המשתקם אשר קובע את הדרך הייחודית עבורו להגשים את

ישנן דרכים רבות להחלמה המבוססות על החוסן של  -מרכזיות האדם/ אינדיבידואליסטיות

  .התנסויות קודמות ורקע תרבותי על כל היבטיו, העדפותיו, האדם כמו על צרכיו

עידוד והדרכה ל הקשורות אליו והוא זקוק החלטותכל הב להיות שותףמכות יש ס אדםל -העצמה

רוכש שליטה בגורלו ומשפיע על הארגון והמבנה האדם על ידי העצמה . ולהגברת מעורבות

  .החברתי בחייו

החלמה משפיעה . גופו ונשמתו, כולל מחשבותיו. החלמה ממלאת את כל חייו של האדם-שלמות

  .'הטיפול העצמי וכו, הבריאות הנפשית, הלמידה, העבודה, על כל צדדי החיים כולל הבית

עיכובים  ,מבוססת על צמיחה היא. היא איננה תהליך צעד אחר צעדהחלמה  -יליניארתהליך לא 

החלמה מתחילה בתהליך ראשוני של מודעות שבו האדם מזהה ששינוי . ולמידה מתוך ניסיונות

  . להתקדם באופן אינטנסיבי בתהליך ההחלמה אדםהכרה זו מאפשרת ל. חיובי אפשרי
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ים אילו מציעים מבט חדשני על מושג היבט (Lysaker & Buck, 2008)על פי ליסקר ובק    

הם מציעים כי תהליך ההחלמה כולל הבנה של המחלה ופיתוח יכולת התמודדות עם ". החלמה"ה

  . השלכותיה על חייו של האדם לאורך זמן

  

והמשמעותיים של תהליך ההחלמה עבור אנשים בעלי מוגבלויות הנוספים אחד ההיבטים 

החליט להמושג מתייחס ליכולתו של האדם ". גדרה עצמיתה"נפשיות קשור לבנייה של יכולת ל

 ,Deegan( ועוד  חברה, מגורים, נושאים הקשורים לחייו כמו עבודהעבור עצמו במגוון הבחור ול

1997; Nerney, 2004)  רמה גבוהה של הגדרה עצמית אצל אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות

-Leff Conley, Cmpbell) משמעותית קשורה לתחושת איכות חיים גבוהה ומעורבות חברתית

Orde, Bradley, 2004) .  

תחום נוסף אליו קשור המושג הגדרה עצמית הינו נושא הסטיגמה השלילית הנפוצה 

ההתמודדות עם הסטיגמה מוגדרת כחלק . בציבור כלפי אנשים הסובלים ממוגבלות נפשית

  .ממאמצי הטיפול והשיקום באנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות 

, האחת. בתהליך השיקום וההחלמה המתמודדים עם מוגבלויות נפשיות עומדים מול שתי חזיתות

התמודדות מול החברה שחלק מחבריה אוחזים בדעות , השנייה. התמודדות עם המחלה עצמה

  ). 2007, טל(שליליות כלפי אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות 

  

  :אנו מבחינים בין שני מושגים

  

, התנהגות, סטיגמה הרווחת בחברה המתבססת על לבוש מסוים -תסטיגמה ציבורי .1

  .השתייכות ועוד

 .סטיגמה של האדם כלפי עצמו -סטיגמה עצמית .2

  

לאחיזה . סטיגמה עצמית מושפעת מסטיגמה ציבורית אצל אנשים הסובלים ממוגבלות נפשית

קבלת עזרה הערכה עצמית נמוכה והימנעות מ, בסטיגמה עצמית השלכות שליליות של דיכאון

 .(Moses, 2009)מקצועית 

הגדרה עצמית חיובית של האדם משפיעה על תפיסת הסטיגמה הציבורית בצורה מותאמת יותר 

  . Leff et al, 2004; Markowitz, 1998);  2007, אורן(ומעניקה כלים רגשיים להיאבק בה 
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יכוי רב יותר בעיקר עם הסטיגמה הקיימת בתוכו ישנו ס, כאשר אדם מתמודד עם הסטיגמה

  ) . 2007, טל(להתקדמות משמעותית בתהליכי השיקום וההחלמה 

  

ניתן לסכם ולומר כי ההחלמה משמשת מסגרת מושגית לעבודה עם אנשים , אם כן

תהליכי שיקום הנגזרים מרוח ההחלמה מביאים להתמודדות . הסובלים ממוגבלויות נפשיות

  . מעשית עם המוגבלות הנפשית והשלכותיה

הבא נסקור את עקרונות השיקום הפסיכו סוציאלי אשר הביאו לשינויים בפרק 

  . משמעותיים גם במדיניות ובחקיקה כלפי אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות

  

  תהליכי שיקום 2.2

  

במשך שלוש העשורים האחרונים חלו שינויים מרחיקי לכת במחקר , כפי שצוין

 ,Lysaker & Buck; 2006,אליצור( ויות נפשיות ובשירותים הניתנים לאנשים הסובלים ממוגבל

-השיקום הפסיכו כמודל מנחה לפיתוח גישת" החלמה"נבנה חזון ה, במסגרת השינויים. )2008

  .(Spaniol  et al, 2002)  סוציאלי

על פי ההגדרה שיקום פסיכו סוציאלי הוא תהליך המאפשר לאנשים בעלי מוגבלות נפשית להגיע 

על מנת להשיג את הרמה המיטבית מחייב התהליך . וד עצמאי בקהילהלרמה מיטבית של תפק

מטרת השיקום לצמצם את . שיפור יכולות של הפרט העובר את התהליך יחד עם שינויים בסביבתו

,  לכמן(גבלות ועל ידי כך להגדיל את אפשרויות הבחירה וההזדמנויות של האדם והשפעתה של המ

  ). Stromwall & Hurdle, 2003 ; 1997, פרבשטיין והידש; 1998

המדגישה שיקום של אנשים עם מוגבלויות  גישה מתאר" סוציאלי-שיקום פסיכו"המונח 

מטרת השיקום להגדיל את התפקוד בקהילה . נפשיות בניגוד למודל הרפואי שהיה מקובל בעבר

ל השיקום משתמש במגוון שיטות ש. ולהפחית את הסימפטומים הקשורים למוגבלות הנפשית

השיקום משלב אימון במיומנויות חיים מגוונות על ידי אנשים המומחים . החזרת תפקודים

השיקום כולל התייחסות למישור , בנוסף לכך. בשיקום כמו עובדים סוציאליים ופסיכולוגים

י שלושה עקרונות וסוציאללשיקום הפסיכ. הפסיכו פרמקולוגי באמצעות פסיכיאטרים ואחיות

תפקידם של העקרונות הללו לשנות את תפיסתו הפאסיבית . מות והחלמהשלי, העצמה: מרכזיים
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של האדם בעל המוגבלות הנפשית לתפיסה אקטיבית יותר ונטילת אחריות אישית על חייו 

)Stromwall & Hurdle, 2003 .(  

אופטימית ומשלבת של התייחסות רב ממדית גישה  שיקום הפסיכו סוציאלי מעניקה

במסגרת השיקום הפסיכו סוציאלי מתקיימת עבודה על . נפשיתלאדם הסובל ממוגבלות 

, מיומנויות אילו כוללות התמצאות בסביבה. מיומנויות תפקודיות שנפגעו עקב המגבלה הנפשית

השיקום הפסיכו סוציאלי אינו , בהתאם לתהליך ההחלמה. תקשורת בין אישית ועוד, עצמאות

אולם תפקידו של השיקום לנסות , יכיאטריםמתנה את התהליך בכך שייעלמו הסימפטומים הפס

שימוש בעקרונות ההחלמה מהווים בסיס לעבודה שיקומית שמטרתה השגת  .להפחית אותם

תפקוד ברמה שתאפשר חיים עצמאים ומלאי משמעות בקהילה עבור אנשים הסובלים 

  . (Frese et al, 2009)ממוגבלויות נפשיות 

  

  :מנחיםעקרונות ' סוציאלי מס-לשיקום הפסיכו

  

המקור העיקרי של הלמידה אודות . התמקדות באדם וראייתו כבעל כוח להשפיע על חייו .1

ועל כן יש להקשיב וללמוד מהם , מוגבלויות נפשיות נמצאת בחוויות האנשים עצמם

  . (Anthony, 2002; Deegan, 2004) אודות רצונם בנוגע לתהליך השיקום שלהם 

 . (Frese et al, 2009) ך השיקום שלושיתוף המטופל בכל השלבים של תהלי .2

       משמעותי מאוד בתהליך השיקוםההבין אישי בין המטפל למטופל  התמקדות בקשר .3

(Anthony, 2002). 

תהליך . (Deegan, 2004)לאדם להשתלב בקהילה ולנהל חיים עצמאיים  מסייעהשיקום  .4

ר למציאות השיקום מתרחש בסביבתו הטבעית של האדם  ובמציאות הקרובה ביות

 ).1998, לכמן(בקהילה 

עבודה ותעסוקה מהווים מרכיב חשוב להשגת נורמליזציה בחיי האדם בעל המוגבלות  .5

בייחוד כאשר היא מלווה בתגמול כספי מחזקת את רצון האדם לחיות , עבודה. הנפשית

 ).     1998, לכמן(חיים עצמאיים בקהילה 

  

ית ופרקטית למסגרות המעניקות שירותים השיקום הפסיכו סוציאלי מהווה מסגרת רעיונ

  ). Stromwall & Hurdle, 2003( שונים לאנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות
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המסגרת הרעיונית של גישת השיקום וההחלמה הביאה גם לשינוי במדיניות ובחקיקה הקשורים  

 ). 2006, שרשבסקי(לאנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות 

חות שירותי השיקום בארץ תוך מיקוד בתהליך החקיקה של בהתפתבפרק הבא נעסוק 

חוק זה הוא הבסיס להפעלת המועדונים התעסוקתיים . "2001, שיקום נפגעי הנפש בקהילה"חוק 

  ". סל שיקום"המהווים חלק משירותי 

  

  חוק שיקום נכי הנפש בקהילה  2.3

  חוק ההתפתחות  2.3.1

  

מודל שיקומי בקהילה באמצעותו שוחררו אנשים  נבנה בישראל, ת השיקום והחלמהבהתאם לגיש

   ). 2006, אליצור(רבים מאשפוז פסיכיאטרי ממושך בבתי החולים 

וכן בקצרה את תהליך החקיקה , בפרק זה נביא סקירה כללית של התפתחות תחום השיקום בארץ

  . 2000, של חוק שיקום נכי הנפש בקהילה

במתן מענה ם בתחום בריאות הנפש בשנותיה הראשונות של המדינה רוכזו המאמצי

עולים חדשים . העמדה הנפוצה המקובלת לא הייתה סבלנית כלפי אנשים חולי נפש. אשפוזי בלבד

בקרב ניצולי מחנות , כמו כן. בעלי מוגבלויות נפשיותשל  מספר לא מועטרבים הגיעו ובתוכם 

נתפס כבלתי אפשרי עבור הריכוז היו רבים שנזקקו לתמיכה נפשית בדרגה כלשהי והטיפול בהם 

. שהחליף את החוק העותומאני הישן" חוק בריאות הנפש"נחקק  1955בשנת . המדינה הצעירה

החוק התבסס על המודל הרפואי והעניק לרופאים סמכויות . החוק נגע אך ורק לאשפוז חולים

  ). 1991, אבירם(נרחבות לטיפול באנשים חולים במחלות פסיכיאטריות 

שים עם צמצום העלייה והשתפרות המצב הכלכלי החלו להיווצר בארץ החל משנות השי

שיטות אילו הכשירו את הקרקע לתקופה . דגמים ושיטות חדשות למתן שירותים פסיכיאטרים

מועדונים , מרכזי יום: במסגרת השינוי הוכנסו שירותים מגוונים. של בריאות נפש קהילתית

והכנסת שיטות טיפוליות קהילתיות לבתי , םפתיחת שירותי מרפאה אמבולטוריי, חברתיים

בירושלים הוא דוגמא למסגרת חלוצית שהוקמה בשנים " מועדון שלום). "1981, מילר(החולים 

מטרת המועדון הייתה להביא אנשים שהיו מאושפזים במשך . ר מרק ספיבק"הללו ברשותו של ד

ארגון התנהגות ופיתוח , זציהסוציאלי מקנה ערכיהשנים בבתי החולים למסגרת יומית שיקומית 

הנתונים שעלו מהפעלת המועדון דיווחו על חיסכון כספי בעלות הטיפול . כישורים חברתיים

  ). 1981, ספיבק(הפחתה של משך האשפוזים והצלחה ניכרת בשיקום בקהילה לאורך זמן , באנשים
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י חניתה על יד 1979העמותה הוקמה בשנת . גורם נוסף בעל השפעה הייתה עמותת אנוש

העמותה אפשרה לראשונה לאלפי אנשים . רודני ומשפחות נוספות של נפגעי נפש ברחבי הארץ

  ). 1991, אבירם(נפגעי נפש למצוא מסגרת חברתית ולמשפחות רבות למצוא תמיכה הדדית 

 1974בשנת . במערכת הממשלתית המשיכו להתפתח פעילויות שונות בתחום השיקום

המוסד לביטוח לאומי קיבל תפקיד מרכזי בתכניות שיקום של אנשים ו" חוק נכות כללית"נחקק 

זכאות גם לשירותי  הזכאות לקבלת קצבת נכות אפשרה, במסגרת החוק. בעלי מוגבלות נפשית

שהיא " ת"אש"בשנים אילו הוקמו גם מסגרות תעסוקתיות חדשות כמו ). 1999, אבירם(שיקום 

נפשי , הוקמו יחידות שיקום ששילבו טיפול רפואי, ןכמו כ. רשת של מפעלים מוגנים ברחבי הארץ

  . ושיקומי

הוקמה בתוך משרד הבריאות מסגרת ארגונית שתפקידה היה פיתוח מערך של  1993רק בשנת 

החלו לפעול באופן אינטנסיבי לחקיקת חוק מיוחד לשיקום נכי נפש  1996בשנת . שיקום בקהילה

חה עודדו את ההתמודדות עם הסטיגמות הצלחת המסגרות שנפתחו עד כה בהצל. בקהילה

בשנת . הנוגעות לשילובם של נכי הנפש בקהילה וניסו למנוע את ההתפתחות של החוק, הרווחות

הוקמה וועדה משותפת למשרד הבריאות ולמשרד העבודה והרווחה על מנת לדון בשיקום  1997

אנשים הסובלים מנכות  במסגרת פעילות הוועדה הוצע לבנות סל שירותים לשיקום. נפגעי הנפש

הסל התבסס באותו הזמן על שירותים . נפשית ולהגדיר את קבוצת האנשים אשר יקבלו שירות

המטרה .  בתוספת שירותים שהופעלו על ידי משרד הרווחה, שהופעלו על ידי משרד הבריאות

. הייתה שמשרד הבריאות יטפל בנכי הנפש הקשים ומשרד הרווחה יטפל באנשים עצמאים יותר

ובמידה מסוימת גם מחוק שוויון  1994שאב את כוחו גם מחוק ביטוח בריאות ממלכתי , החוק

נסקי שהובילה את 'חוקים אילו הביאו את חברת הכנסת תמר גוז. 1998אנשים עם מוגבלויות 

על אף קשיים רבים מול משרד האוצר , החקיקה בכנסת להמשיך ולפעול למען תהליך החקיקה

הוציא משרד העבודה  1998בשנת . ספיים בהפעלת החוק מפאת עלותו היקרהשהעמיד מכשולים כ

והרווחה את הטיפול בנפגעי הנפש מתחום אחריותו ללא דיון בממשלה ונכי הנפש הוצאו מקבוצת 

החלה מערכת השיקום לפעול  1999בשנת . הנכים המטופלת על ידי משרד העבודה והרווחה

מתכונת זו הועתקה לחוק שיקום נכי הנפש בקהילה . תבמתכונת שעוצבה על ידי משרד הבריאו

נכנס החוק לתוקפו ותכנית סל שיקום   2001בינואר . 2000שהתגבש לקראת ההגשה לכנסת בשנת 

  ).                2006, שרשבסקי ; 2001, פלדמן ובר און(  החלה לפעול

ר שינויים רבים לאורך ניתן לראות שתחום שיקום אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות עב, אם כן

בפרק הבא נעסוק . שינויים אילו באו לידי ביטוי גם בהתקדמות המדיניות והחקיקה. השנים
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למערך סל שיקום . בתיאור חוק שיקום נכי הנפש בקהילה ובמרכיבי סל השיקום הגזרים מתוכו

  . השפעה מכרעת על שיקום והחלמה של אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות בישראל

  

  סל שיקום מערך  2.3.2

  

 . 2001ונכנס לתוקפו בינואר  2000 נחקק בשנת  חוק שיקום נכי הנפש בקהילהכפי שתואר    

אשר מוכרים בביטוח לאומי כבעלי אחוזי נכות רפואית נפשית , ומעלה 18נותן מענה לבני ,  החוק

מטרתו . והחלמההיכנס לתוך תהליך שיקום ומביעים רצון ומוטיבציה ל, לפחות 40%בשיעור של 

של החוק לפעול למען שיקום של נכי הנפש ושילובם בקהילה על מנת להשיג עצמאות מרבית 

במסגרת החוק נבנתה מערכת . תוך שמירה על רוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואיכות חיים

, פנאי, תעסוקה, דיור מי החיים השונים כמוסל שיקום אשר מציעה שירותי שיקום מגוונים בתחו

על  מבוססיםתפקוד שונות ומיועדים לאנשים הנמצאים ברמות  השירותים. ועוד השכלה

  ). 2000, חוק שיקום נכי נפש בקהילה(ממסגרת למסגרת  מעברת יואפשרו

המטרה של תכנית סל שיקום היא ליצור מציאות שתסייע בשיפור מצבם של אנשים 

וות של התכנית הן הפחתת הסטיגמה מטרות נל. הסובלים ממוגבלות נפשית בכל תחומי החיים

תועלת של הספקת שירותים -הורדת שיעורי האשפוז ושיפור יחסי עלות, כלפי מחלות הנפש

  ).      2001, פלדמן ובר און(בתחום בריאות הנפש 

  

  ):2001, פלדמן ובר און(תכנית סל שיקום מבוססת על מספר עקרונות 

  

ערבות המכוונת להחזרתו לתפקוד בעזרת האדם הסובל ממוגבלות נפשית הוא מוקד ההת .1

  . סביבתו הטבעית ובתוכה

המשפחה היא משאב רב חשיבות לשותפות עם אנשי המקצוע בסיוע לאדם בתהליך  .2

 . השיקום שלו

עבודת השיקום הינה רב מערכתית ונדרש תיאום בין הגורמים העוסקים בטיפול ושיקום  .3

 .נפגעי נפש

 .ת של פיתוח חוסן אישישאיפה לנורמליזציה וחתירה לעקרונו .4

  

  ):2006, שרשבסקי(להלן פירוט של תחומי סל שיקום העיקריים 
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ההדרכה , תחום זה מאפשר מגורים בקהילה תוך סיוע על פי רמת הליווי - דיור* 

  :  השירותים הם. וההשגחה הנגזרות מרמתו התפקודית של האדם בהיבטים הקשורים לדיור

חד בדירה שכורה ומקבלים ליווי של עובד סוציאלי משתקמים המתגוררים בי -דיור מוגן

בדיור מוגן קיימות שלוש רמות שונות של ליווי והדרכה הנקבעים בוועדת סל שיקום . ומדריך

  .בהתאם לצרכי האדם

רוב המופנים . מיועדים לאנשים הזקוקים לנוכחות של צוות גם בשעות הלילה -הוסטלים

בצוות ההוסטלים . ים מגיעים ממגורים עם משפחתםמגיעים מבתי החולים הפסיכיאטרים ואחר

אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש ומדריכים שמטרתם לסייע לדיירים להגיע לרמת עצמאות 

גם בתחום ההוסטלים קיימות . שתאפשר להם לעזוב את ההוסטל לטובת מגורים בדיור מוגן

ת סל שיקום ולפיה הוא הדרגה המתאימה לאדם המופנה נקבעת בוועד. מספר דרגות של ליווי

  .מופנה להוסטל המתאים לו

  

. ועוד, לימודי מחשב, השלמת השכלה כוללת לימודי עברית לעולים -השלמת השכלה *

בבסיס החשיבה עומדת ההנחה כי חוויה לימודית מוצלחת עשויה לסייע לשיקום הדימוי העצמי 

  .והאמונה של האדם ביכולותיו

  

ע לאדם בעל המוגבלות הנפשית הגר עם משפחתו כאשר חונכות מיועדת לסיי - חונכות* 

מטרת החונכות להגביר מוטיבציה ולהתחבר לקהילה . הוא פאסיבי וחסר מעורבות בקהילה

  . בעיקר בתחום החברתי, ומשאביה

  

רשת מועדונים חברתיים הפרושה בכל " אנוש"מועדונים חברתיים דוגמת  -חברה ופנאי* 

לנפגעי הנפש לשבור את הבדידות על ידי מפגש בקרב אנשים מטרת המועדונים לאפשר . הארץ

  .שיכולים להבין האחד את השני מתוך ניסיונם

  

  : בתחום התעסוקה קיימים ארבעה סוגים שונים של שירותים - תעסוקה* 

  .הכשרה מקצועית והשמה בעבודה, מסגרת הכוללת שירותי אבחון - מרכז שיקום מקצועי

  . להשתלב בשוק העבודה החופשי כשכיר או כעצמאי שירות המסייע -תעסוקה נתמכת

  .שירות של תעסוקה שיקומית למי שאינו יכול להשתלב בשוק החופשי -מפעל מוגן
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שירות תעסוקה שיקומי למי שאינו יכול להשתלב במסגרות שיקומיות  -מועדון תעסוקתי

ת מיומנויות חיים הקניי, יצירה, המועדון התעסוקתי משלב שיקום דרך פעילות חברתית. אחרות

  . ותעסוקה

, איש אשר נמצאו זכאים לשירותי תעסוקה 6053מתוך , 2005על פי נתוני משרד הבריאות בשנת  

נתון זה מצביע על חשיבות המועדון התעסוקתי . קיבלו מועדון תעסוקתי) 1/3כ (איש מתוכם  2242

  .בתוך מסגרות התעסוקה השייכות לסל שיקום

  

במסגרת החוק קיימת מועצה ארצית לשיקום נכי הנפש  -וםהמועצה הארצית לשיק* 

המועצה המורכבת מנציגים . חברים ובראשה עומד נציג של משרד הבריאות 23בקהילה המונה 

תפקיד המועצה לייעץ לשר הבריאות . וגורמים מהקהילה םשל כל משרדי הממשלה הרלוונטיי

  . בנושאים הקשורים לשיקום נכי הנפש בקהילה

  

. יעת הזכאות לשירותים שפורטו לעיל מינה החוק וועדות סל שיקום אזוריותעבור קב

הרכב . באמצעות משפחתו או באמצעות גורם טיפולי, לוועדות אילו אדם יכול לפנות בעצמו

נציגים מהשדה ,רופא פסיכיאטר , וועדות השיקום כולל רכז שיקום מחוזי כנציג משרד הבריאות

תפקידה . וכמובן את המטופל ובני משפחתו) י סיעוד ופסיכולוגיםאנש, מרפאים בעיסוק, סים"עו(

לבחון את תכנית השיקום , של וועדת השיקום להחליט על הזכאות וההתאמה של הפונה לשיקום

התהליך בוועדה כולל דיון רב שלבי וקביעת מטרות ויעדים . הפרטנית ואת השירותים התומכים

אמורים לסייע לאדם להשתלב באופן נורמטיבי  "סל שיקום"שירותי  .לטווח הארוך והקצר

הכרת , העלאת דימוי עצמי, פיתוח מיומנויות: במידה האופטימאלית בתחומי החיים השונים

מטרות ויעדים אילו מיועדים לקידום והכשרת המטופל לחיים . ואיכות חיים, שירותי הקהילה

נית השיקום המותאמת בוועדות תכ. דיור והשכלה, פנאי, תעסוקה: עצמאיים ברוב תחומי החיים

תוך הבהרה , השיקום האזוריות אמורה להפנות את האדם לשירותים המתאימים לו באותו הזמן

  ). 2007, בלוש( כי התקדמותו תאפשר לו לעבור לשירות מתקדם יותר

     

המועדון התעסוקתי מהווה את אחת המסגרות השייכות לשירותי סל שיקום שנסקרו 

נתייחס למטרות המועדון , כמו כן. נרחיב אודות המועדון התעסוקתיבא בפרק ה. בפרק זה

בסיומו של הפרק ניגע בשולי . הכתובות בקובץ הנהלים שהוציא משרד הבריאות לפני יותר מעשור

  . יצרנות המהווה את הבסיס לעריכת המחקר-סוגיית שיקום
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  המועדונים התעסוקתיים  2.3.3

  

הביאו להקמה של מערך מסודר של  השיקום סלחוק שיקום נכי הנפש בקהילה ו

המועדונים התעסוקתיים באים לענות על . מועדונים תעסוקתיים לאנשים בעלי מוגבלות נפשית

הצורך בתעסוקה שיקומית עבור אנשים בעלי קושי להשתלב במסגרות תעסוקה מתקדמות יותר 

  ) .2006, שרשבסקי(קרי מפעלים מוגנים והשמה נתמכת 

מדברים על שיעור תעסוקה נמוך בקרב משתקמים בעלי מוגבלות  רביםמחקרים 

 & Bond et al, 2001a ;Deegan, 2004; Droughton ).20%פסיכיאטרית העומד על פחות מ 

Williams ,2002; McGurk, Muester, DeRosa & Wolfe, 2009; Muoser et al, 2004; 

Rimmerman & Botuch, 1995; Van Dongen, 1996; Warner, 2004).    

מהאנשים  70%-55%אחוזי התעסוקה הנמוכים בולטים עוד יותר על רקע העובדה כי 

  . (McGurk et al, 2009)הסובלים ממוגבלות נפשית מביעים נכונות ורצון להשתלב במקום עבודה 

המועדון התעסוקתי עבור אנשים הסובלים ממוגבלות נפשית בא לסייע על ידי מתן תמיכה 

  . (Schonebaum, Boyd & Dudek, 2006)התעסוקתי לאורך זמן מיוחדת בפן 

ה . האמריקאי "clubhouse"מועדון תעסוקתי מהווה מקבילה ישראלית דומה למודל ה 

"clubhouse"  המכונים במועדון (הוא מרכז קהילתי המופעל על ידי המשתקמים עצמם

במסגרת . לצרכים שלהם החברים אחראים בעצמם לאחזקת המקום ועובדים בהתאם"). חברים"

ואנשי מקצוע , מנהלי מקרה, מתקיימת עבודה עם יועצי שיקום תעסוקתי "clubhouse"ה 

 & Droughton ) המועדון עובד בפיקוח ובמימון ממשלתי והתעסוקה בו ללא תשלום. נוספים

Williams, 2002; Goldberg  et al, 2005) .  

ערכות לכינון מערכת סל השיקום קובץ כחלק מן הה 1998משרד הבריאות הוציא בשנת 

בניהן , נהלים וסטנדרטים המהווים אבן יסוד להקמה ולהפעלה של מסגרות שיקומיות שונות

לא הוכנסו שינויים רשמיים כלשהן ו 1998הסטנדרטים לא חודשו מאז . מועדונים תעסוקתיים

  . בהוראות העבודה של המועדונים התעסוקתיים

מסגרת טרום תעסוקתית המיועדת לאוכלוסיה שאינה :" על פי הקובץ  "מועדון תעסוקתי"הגדרת 

מטרת המסגרת לשמש מסגרת תעסוקתית . יכולה להשתלב במסגרת תעסוקתית מתקדמת יותר

יום -לימוד חיזוק ושימור תפקודי יום, עם דגש לפיתוח מיומנויות חיים והרגלי עבודה בסיסיים



 28

קובץ סטנדרטים ונהלים , 5.9סעיף "  (הופעה ועוד, ההיגיינ, בסיסיים כולל תקשורת בין אישית

על פי הסטנדרטים המועדון נועד לשמש מסגרת עבור ). 1998, להפעלת שירותי שיקום בקהילה

מטרת המועדון התעסוקתי  .אוכלוסיה שאינה יכולה להשתלב במסגרות תעסוקה מתקדמות יותר

  . הינה הקניית מיומנויות תעסוקתיות ותפקודיות מגוונות

אך , נועד להעסיק: "באתר האינטרנט של משרד הבריאות מופיעה הגדרה נוספת למועדון

גם להכשיר לקראת עבודה אפשרית בעתיד משתקמים שאינם יכולים להשתלב במסגרות תעסוקה 

המועדון פועל חמש שעות ביום ומשלב הכשרה תעסוקתית וחברתית ותעסוקה בשעות . רגילות

יעה התייחסות דומה לתפקיד המועדון התעסוקתי בהקניית מיומנויות בהגדרה זאת מופ." הפנאי

  . תפקודיות ובהכשרה של משתקמים לקראת יציאה לעבודה במקומות תעסוקה מתקדמים

בנוגע לאוכלוסיה המופנית למועדונים תעסוקתיים בקובץ הסטנדרטים מופיעה הגדרה 

  :     גם לכך

אשר , בעל יכולת תעסוקתית עכשווית ירודה, נפשפגוע ) ומעלה 18מגיל (אדם בוגר  - משתקם"

והוא זקוק , מוגבלותו מצמצמת את יכולתו להשתלב במסגרת תעסוקה בקהילה או במפעל מוגן

 ,5.12סעיף " (מועדון תעסוקתי: קרי, במסגרת הפועלת בתנאים מיוחדים, וליווי, הכוונה, לתמיכה

משרד הבריאות מגדיר במפורש ). 1998, קובץ סטנדרטים ונהלים להפעלת שירותי שיקום בקהילה

את אוכלוסיית המועדונים התעסוקתיים המאופיינת באנשים אשר מוגבלותם אינה מאפשרת 

  .להם להשתלב במסגרות תעסוקתיות מתקדמות יותר והם זקוקים לעבודה בתנאים מיוחדים

ספי נושא התגמול הכספי המתקבל כתוצאה מהעיסוק בעבודות שעשויות לספק רווח כ   

  . מוזכר בסטנדרטים של משרד הבריאות בפן של חלוקת רווחים

  : לגבי שכר ותגמולים" 

, יועבר התשלום למשתקמים, במקום בו קיימת עבודה יצרנית הנושאת רווחים  .א

  .שאינו שכר עבודה אלא תמריץ כספי

 .המשתקם יקבל הסבר כיצד מחושב התשלום הניתן לו  .ב

כמקובל במועדון , ים שינתנו לוהמשתקם יקבל הסבר לגבי תגמולים אחר  .ג

 ).  1998, קובץ סטנדרטים ונהלים להפעלת שירותי שיקום בקהילה, 7.76סעיף ".   (התעסוקתי

  

בחינת ההגדרות המופיעות בסטנדרטים שהוציא משרד הבריאות מצביעות על  שלוש סוגיות 

  : מרכזיות
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ק מיומנויות חזהמועדון התעסוקתי מוגדר כמסגרת טרום תעסוקתית שתפקידה ל  .1

   .   יצרני בפני עצמו אינו ברור על פי הסטנדרטים-מקום הפן התעסוקתי. תפקודיות מגוונות

מתוך הסטנדרטים עולה כי אוכלוסיית המועדונים התעסוקתיים מורכבת מאנשים בעלי   .2

הסטנדרטים . מוגבלויות נפשיות שאינם יכולים להשתלב במסגרות שיקומיות אחרות

. אנשים שעובדים במועדון התעסוקתי יוכשרו לעבודות מתקדמות יותרמציגים צפייה כי 

ראוי לבחון עד כמה אנשים אכן עוזבים את המועדון התעסוקתי למסגרות , בנקודה זאת

  .  אחרות

אי חידוש הסטנדרטים מלפני עשור מעלה שאלות הנוגעות למדיניות ההתערבות של   .3

  .  ונים כיוםמשרד הבריאות בסגנון ואופן ההפעלה של המועד

  

אשר הביאו לכתיבת המחקר מעלות נקודות לחשיבה מחודשת אודות תפקידים , סוגיות אילו

  . מטרות של המועדון התעסוקתי כיוםו

 אוניברסאליים הקשורים למשמעות העבודה היבטיםברצוננו לבחון העמיק את הדיון על מנת ל

ה באדם הסובל ממוגבלות נפשית דיון זה מתקשר לגישת ההחלמה הרוא. עבור האדם והתעסוקה

  . בתור חלק מן החברה הרחבה הסובבת אותו

  

  " סימן שאני קיים–אני עובד : "תפיסת העבודה 2.4

  

היכולת לעבוד הינה . העבודה היא פעילות אנושית עמוקה ביותר הקיימת משחר האנושות

האדם . רבותאחת מהיכולות המרכזיות של בני האדם ומשקפת את התפתחות כללי החברה והת

, עם זאת. לומד בתהליך הסוציאליזציה להפנים את התפקיד החברתי המצופה ממנו כאדם עובד

בין האנשים קיימים הבדלים משמעותיים באופן שבו הם עומדים בדרישות החברה בהתאם 

   .(Neff, 1985)ליכולתם הנפשית לעבוד 

  . נושיתהגישה כלפי העבודה עברה שינויים רבים במהלך ההיסטוריה הא

בזיעת "בתחילת ספר בראשית מוזכרת העבודה כסוג של עונש לאחר חטא האדם הראשון בגן עדן 

האדם נענש בכך שעל מנת להרוויח את לחמו עליו לעמול כל ) ט"י: בראשית ג" (אפיך תאכל לחם

משמעות המילה . היוונים הקדמונים ראו את העבודה כקללה ואויב לרוח, בדומה לכך. ימי חייו

העבודה בתקופה זאת נתפסה כאמצעי ולא כמטרה בפני . פירושה גם צער  "panos"בודה ביווניתע
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האמינו גם הם כי העבודה הינה עונש אך הם הוסיפו את , הנוצרים הראשונים, בהמשך. עצמה

העבודה כשלעצמה לא נתפסה . העבודה הפכה לאמצעי לעזור לאנשים נזקקים". חסד"מושג ה

הרפורמה הפרוטסטנטית הניחה את היסודות , לבסוף. כאמצעי לעזרה לזולת כמועילה לעובד אלא

הראיה . טען כי עבודה הינה קדושה ומהווה צורה של עבודת האל מרטין לותר, לתפיסה המודרנית

המודרנית של ימינו מניחה במרכז משמעות העבודה את ההגשמה האינדיבידואלית הטומנת 

  ).Gini, 2001;  1983, רורליך(בחובה מימוש עצמי והגשמה עצמית 

 של העבודה בראיה המערבית נוספו לערכי העבודה היבטים נוספים מלבד הפן הכלכלי

קיבלו חיזוק באמצעות  עבודהערכי ה. זכויותמסייעת בצבירת ו יםכספי יםתגמולבתור מעניקה 

   .סיפוק ומשמעות, יצירתיות, הכרה, ביטוי עצמי הענקת: היבטים נוספים של העבודה

  ממלאת חלק חשוב בהתפתחותנו הפסיכולוגית והאישיותיתמתוך כך עולה כי העבודה 

 . Blustein,2008; Gini, 2001 );1999,סינטאר(

חשיבות העבודה טמונה לא רק בתעסוקה עצמה אלא גם בטבע ובתיאור של העיסוק 

עבודות , שללמ, קיים יחס שונה לסוגים שונים של עבודה. והסטאטוס של העבודה עבור האדם

  . (Hodson, 2001)מקצועיות זוכות ליחס שונה מעבודות כפיים  

במדינות . המרכזיות היתרה לה זוכה העבודה מתבטאת גם במדיניות הניאו ליברלית

במסגרת המעבר . בתחומים שונים ם לתוך המדיניותליברלי -ניאועקרונות  חודרים רבות בעולם

בניגוד למדינת הרווחה הדואגת לרווחת כל . המדינהחל שינוי בציפיות הממשל כלפי אזרחי 

. במרכז את עליונות השמירה על שוק חופשי יםליברלית שמ- הגישה הניאועקרונות אזרחיה 

אזרחי המדינה מצופים לקחת אחריות על חייהם ולבצע החלטות רציונאליות בהתאם למודל 

המדינה בהבטחת ביטוחנו הכלכלי האדם לא יכול יותר לסמוך על , באופן כזה". ניהול סיכונים"

  . (Ajzenstadt ,2009)והוא נדרש לעבוד בעצמו ולדאוג לביטחון הכלכלי שלו על מנת לשרוד 

מוטיבציה הינה אחד המושגים החשובים ביותר הקשורים לעבודה ומתוארת כהתנהגות  

  . המטרה יכולה להיות צורך פיזיולוגי בסיסי או מורכבת יותר. מכוונת להשגת מטרה

  .דירג את הצרכים של בני האדם בצורה של פירמידה) (Maslow, 1943מאסלו 
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מחסור , לדוגמא. בבסיס המודל עומדת ההנחה כי קיימת הדרגתיות בצרכים של בני האדם

כאשר אדם משיג . בצרכים פיזיולוגים ימנע חיפוש בשלב היררכי גבוה יותר למשל הצורך בהערכה

בהקשר של עבודה אדם . המוטיבציה להשיג את אותו דבר נעצרת, את הצורך שלו באותו הזמן

לאחר שמולאו צרכי ההישרדות שלו באמצעות העבודה להיות מונע מהיבטים נוספים , עשוי

. (Hodson, 2001)סטאטוס ומעמד ,משמעות אישית,הטמונים בעבודה כמו רצון בהתקדמות

ם חיצוניים ובראשם הצורך לקבלת המוטיבציה של האדם לעבודה נובעת מתוך מניעי, כלומר

המוטיבציה נובעת גם ממניעים פנימיים של סיפוק , ברם. זכויות סוציאליות מגוונות ותגמול כספי

בין שתי המוטיבציות קיימת מערכת יחסים הדדית ושתיהן משפיעות . הגשמה ועוד, הנאה, אישי

  . (Frey, 1997)על העבודה של האדם  

על . הצורך של האדם בהגדרה עצמית למלא את העבודה הינה לפונקציה חשובה נוספת ש

הגדרה עצמית מתייחסת לחוויה של האדם כלוקח אחריות  (Ryan & Deci , 2000)פי ריין ודקי 

זהות , זהות מינית, מין, מוצא, תורשה: הגדרה עצמית של אדם מורכבת ממשתנים שונים. על חייו

שמעותי נוסף המסייע בבניית הזהות מהווה גורם מהעבודה . ורקע משפחתי, דתית

   .הגדרה עצמית  אצל האדם /העצמית

המשמעות הטמונה בעבודה נמדדת גם בהקשר של תרומה לחברה לפי פרמטרים של 

על ידי העבודה האדם מגדיר את עצמו כתורם באופן משמעותי לחברה . השתתפות בשוק העבודה

  ) . 1983, רורליך(ומייצר תוצרים בהם אנשים אחרים עשויים להשתמש  

  

בשני היבטים מרכזיים נוסף למשמעות  בימינו ניתן לתלות את משמעותה של העבודה, אם כן

  :הראשונית של העבודה בתור מספקת אמצעי מחיה עבור האדם



 32

  

השגת , סיפוק, הערכה עצמית, גיבוש זהות, העבודה משמשת מקור להגשמה עצמית .1

  .משמעות אישית ועוד

של האדם כיוון שהוא נמדד בעולם המודרני על פי התרומה שלו העבודה הינה צורך  .2

  .  התרומה לחברה נמדדת על פי פרמטרים של השתתפות בשוק העבודה. לחברה

  

כפי שראינו בפרק הקודם מטרת המועדון התעסוקתי לחזק מיומנויות תפקודיות שונות 

המועדון התעסוקתי  מקום התעסוקה עצמה בתוך. בקרב אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות

   .אינו ברור

יצרנות בתוך המועדונים התעסוקתיים בולט עוד יותר - חוסר הבהירות הקשור לתפקיד התעסוקה

העבודה על פי הסקירה הספרותית הינה . לאור בחינת משמעות העבודה שהובאה לדיון בפרק זה

בלות נפשית העבודה מתוך כך ניתן להסיק שגם עבור אדם בעל מוג. בעלת ערך כפול עבור האדם

  . הינה בעלת ערך

אנשים בעלי השיקום והתעסוקה של מתוך נקודה זאת ברצוננו להמשיך ולסקור את סוגיית  

  .  לליות ונפשיותמוגבלויות כ

  

  שיקום ותעסוקה 2.5

  כלליות אנשים בעלי מוגבלויות שיקום ותעסוקה של 2.5.1

  
  

 הליך משמעותי במשך השניםעבר תטיפול והשיקום של אנשים בעלי מוגבלויות תחום ה

 ה שלבראשית .תהליך זה תרם גם לגישה כלפי השיקום התעסוקתי .)2005, ברגמן-רימרמן וארטן(

מוסדות בהם שררו תנאי להיה הטיפול באנשים נכים מצומצם והוגבל בדרך כלל  20ה  המאה

  ). Barnes & Marcer, 2005; 2003, גורדון(חיים קשים ביותר 

ית התפתחה המחויבות החברתית לשיקום נכים לראשונה ביחס לנפגעי בארצות הבר

לאחר מכן במלחמת העולם השנייה התפתחה לראשונה . עבודה בעקבות המהפכה התעשייתית

עקב הגיוס , בנוסף לכך. מחויבות חברתית  כלפי נפגעי המלחמה שחזרו לביתם עם נכויות קשות

. בשלב מאוחר יותר הורחבה המגמה לנכים כלליים. של גברים רבים עלה הצורך בידיים עובדות

לאחר מכן נוסף השיקום התעסוקתי בעיקר . בשלב הראשון המחויבות הייתה לשיקום רפואי

הועצם מקומו של הנכה עצמו שישים החל משנות ה). 2001, טלר(מתוך שיקולי כדאיות כלכלית 
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וחופש החלו לתפוס מקום שיתוף , השתלבות בקהילה, עצמאות מושגים של. בתהליך השיקום

של נכים על מנת לעגן את זכויותיהם  עצמאיות חלק מהשינוי נבע מהתארגנויות. חשוב בתהליך

 & Barnes).ולשנות את התפיסה החברתית הסטיגמטית שהייתה מקובלת, במסגרת החוקתית

Marcer, 2005)  .  

 Americans with)נחקק בארצות הברית חוק שוויון זכויות לנכים  1990בשנת 

Disabilities Act, 1991) .לצד . אסר על אפליית אנשים בעלי מוגבלויות במקומות עבודה, החוק

איסור האפליה קבע החוק חיובים לביצוע התאמות שיאפשרו לאנשים בעלי מוגבלויות להיות 

ועל השפעה בינלאומית  היתחוק היל). 2008, מור(שותפים מלאים בחיים הפוליטיים והחברתיים 

היווה החוק , בנוסף. סטנדרטים חדשים להגנה על זכויות האזרח של אנשים עם נכותיו נקבעו פ

פריצת דרך בכך שהביא את אוכלוסיית האנשים בעלי המוגבלויות משולי החברה אל הזרם 

  . )2001, טלר(המרכזי שלה 

   .לאורך השנים חלו שינויים משמעותיים בגישה כלפי אנשים הסובלים מנכויות, בארץ

מחלקים את המדיניות והחקיקה בארץ לשלוש תקופות ) 2007(ברגמן -אברהמי וארטן, רימרמן

  : עיקריות

המדיניות והחקיקה היו סוציאליות והתבססו בעיקרן . מקום המדינה ועד שנות השבעים .1

  . על המודל הרפואי

 . הוטמעו עקרונות השילוב בקהילה. משנות השבעים ועד אמצע שנות התשעים .2

שנות התשעים ואילך מדיניות המתבססת על חקיקת שוויון לאנשים עם מאמצע  .3

 . מוגבלויות ועל זכותו של האדם להשתתפות פעילה בכל תחומי החברה

  

בשנותיה הראשונות של המדינה סבלו האנשים הנכים מיחס שלילי הקשור בעיקר להעדר 

ועל כן , אותו תהליכי יעילותולהעביר " יהודי חדש"הפרויקט הציוני ניסה ליצור . היצרנות שלהם

  . הרחיקה עצמה הציונות מיסודות הנכות והחולי

עת התגברו בארץ פעולות בנושאים הקשורים , השינוי בגישה כלפי מוגבלויות החל משנות השבעים

הוקמו תנועות חברתיות של אנשים בעלי מוגבלויות שניסו להביא , בנוסף. לשינוי חברתי ומחאה

שנחקק ADA השפעה ניכרת הייתה לחוק ה . כלפי אנשים נכים בישראל לשינוי מהותי בגישה

  .       אשר גרם לרצון ליצור תהליכי שינוי דומים ביחס לנכים גם בארץ 1990בארצות הברית בשנת 
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מהווה נקודת מפנה משמעותית  1998חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות שנחקק בשנת 

ניסה לתקן את הנטייה שרווחה , החוק. ים בעלי מוגבלויותביחס החברה והממשלה כלפי אנש

בארץ להתעלם מקולם של אנשים נכים בתהליכי קבלת החלטות הן בהקשרים פרטניים והן 

קבע מנגנונים ועקרונות חלופיים הקשורים בערך , החוק. בהקשרים כלליים של קביעת מדיניות

, נראות, הכללה, כים חדשים של שיתוףההגשמה העצמית של אנשים בעלי מוגבלויות והכניס ער

  ).  2008, מור(ומניעת בידוד והפרדה 

הורחב בעקבות השינויים הללו במדיניות ובחקיקה בהקשר לאנשים בעלי מוגבלויות 

הגישה שהחלה להתפתח הדגישה את עיקרון השוויון . מושג השיקום מעבר לשיקום התעסוקתי

. הוצבו כמטרה מרכזית ותו להשתתפות מלאה בחברהאיכות חייו של הנכה וזכ .ומניעת האפליה

רק בפן של כדאיות כלכלית אלא גם בהבטחת התקיים  השיקום התעסוקתי אינושל  רציונלה

 ;2003, גורדון(לשלב אותו באופן מלא בחברה  במטרה זכותו של הנכה לנגישות לשוק העבודה

   ). 2007', רימרמן ואח

וקה  בשיקום נתוני האבטלה של אנשים בעלי על אף ההכרה בחשיבות של תחום התעס

במשך השנים רווחה ). 2004, וכץ רימרמן(מוגבלויות גבוה מאוד בהשוואה לכלל האוכלוסייה 

לעמוד בהתחייבויות הנדרשות ממקום  מתקשים אנשים הסובלים ממוגבלויותתפיסה לפיה 

ה פותחו בשנות על מנת לתת מענ & Marcer, 2005)  .(Barnesעבודה בשוק קפיטליסטי 

בארצות הברית ובארץ בשלב מאוחר יותר  ,החמישים והשישים של המאה העשרים באירופה 

במשך השנים התרחבה המגמה . שילוב אנשים בעלי מוגבלויות במפעלי תעסוקה מוגניםתכניות ל

  ).  2004, רימרמן וכץ( שיקום אנשים הסובלים ממוגבלויות פסיכיאטריותלגם 

, המסגרות נתפסו כבדלניות. ביקורת קשה על המסגרות המוגנות נשמעה במשך השנים

שכר העבודה במסגרות , בנוסף. וכן שאינן יכולות לשמש תחלופה לתעסוקה הוגנת, סטיגמטיות

המוגנות נמוך ורבים מהם מצוידים בטכנולוגיה מיושנת אשר אינה מאפשרת קידום והכשרה של 

התעסוקה הנתמכת  התפתחהחלה ל, סיבות אילומ. עובדים לשוק העבודה הפרטי או הציבורי

הורחבה אף היא לאנשים הסובלים  ,גישה זאת. בשיקום אנשים הלוקים בנכויות התפתחותיות

  .)1994, רימרמן( מנכויות נפשיות

במסגרת הסקירה נבחן . נתמקד בתעסוקת אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות, בפרק הבא

בסיס מתוך . של עבודת אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות את הגורמים החיוביים והשליליים בנושא

ים הסובלים אנשנוכל להבין בצורה טובה יותר מהם הצרכים התעסוקתיים של  הזה ידעה
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באופן כזה נוכל להבין את מטרותיו של המועדון התעסוקתי במסגרת שירותי . ממוגבלות נפשית

  . סל שיקום

  

  יות נפשיותתעסוקת אנשים בעלי מוגבלוהיבטים ב 2.5.2

  

ההחלמה ממחלות נפש  כיהעבודה היא אחד המימדים המשפיעים ביותר על תהלי

. Lehman et al, 2002) ;(Bond et al, 2001a; Goldberg, Killeen & O'Day, 2005  ממושכות

 ,Neff)לעבודה קיימים אלמנטים חיוביים ושליליים בקרב אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות 

אינטראקציה חברתית  ,ה חיובית העבודה מסייעת בפיתוח של הערכה עצמיתמבחינ. (1985

העבודה קשורה להקלה בסימפטומים , כמו כן. וחוויה של תרומה למשק ולאקלים החברתי

 ;Bond et al, 2001b; Goldberg, Killeen & O'Day, 2005)  ולבריאות נפשית משופרת

McGurk, 2009; Van Dongen, 1996; Warner, 2004). קושי  לנפגעי נפש ישנו לעיתים ,ברם

עם התחרותיות הקשורה  יכולים להתקשות בהתמודדותהם , כמו כן. בביצוע עבודות מסוימות

, היבטים של מחלת הסכיזופרניה כמו ירידה קוגניטיבית, בנוסף. (Neff, 1985)בעולם העבודה 

לילית של אנשים הסובלים סימפטומים פסיכוטיים וסימנים שליליים משפיעים על הגישה הש

גישה  חשש איבוד קיים חשש להפסדים כספיים כמו גם, ולבסוף. ממוגבלות נפשית לעבודה

ההיבטים השליליים תרמו במשך השנים . (Muoser et al, 2004)לשירותי שיקום ופחד מסטיגמה 

  . וע להסתייגות משילובם של נפגעי הנפש בעבודה הן מצד נפגעי הנפש והן מצד אנשי המקצ

ההשפעה הישירה של גישה זאת מתבטאת בכך שהמסגרת התעסוקתית השכיחה ביותר 

או  מפעל מוגן :המוגנתעבור אנשים הסובלים ממוגבלות נפשית היא עדיין זו של התעסוקה 

התעסוקה המוגנת מתועדת בספרות המקצועית כיוצרת תלות ). 1994, רימרמן(מועדון תעסוקתי 

  .(Rimmerman & Boutuch, 1995). דה מתקדמת יותרולא מקלות על מעבר לעבו

במשך השנים פותחו מודלים רבים של שיקום תעסוקתי לאנשים הסובלים ממוגבלות 

התעסוקה הנתמכת עבור אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות נמצא כיעיל מודל , עם זאת. נפשית

 ,Droughton & Williams)ולהשתלבות של נכי נפש בקהילה ביותר ומסייע לפרודוקטיביות 

2002; Kennedy-Jones, Cooper & Fossey, 2004; Muoser et al, 2004 ;Warner, 2004).    
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אנשים אשר משתלבים בתעסוקה בעזרת המודל של תעסוקה נתמכת מביעים תחושת 

 ,Bond et al)שביעות רצון כלכלית והערכה עצמית גבוהה , הקלה בסימפטומים, סיפוק בעבודה

2001a) .כישלון תעסוקתי ותקופות ארוכות של חוסר תעסוקה פוגעים ברמת ההערכה , עם זאת

 ; Deegan, 2004)להםעצמית של האנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות ובתהליך ההחלמה ש

Kennedy-Jones et al , 2004 ; Van Dongen, 1996)     

עולה כי  (Rimmerman & Boutuch, 1995)במסגרת מחקר שערכו רימרמן ובוטש 

אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות מתקשים להשתלב במקומות עבודה במסגרת תעסוקה 

אחת הסיבות המסבירות את הקושי . יותר מאשר אנשים הסובלים ממוגבלויות אחרות, נתמכת

בתקופה כזו בחיים . טמונה בעובדה כי מחלת הנפש פורצת בדרך כלל בשנות הבגרות המוקדמות

מהמחקר עולה כי לאנשים . מוגבלויות אחרות כבר משולבים במסגרות תעסוקתיותאנשים בעלי 

. בעלי מוגבלויות נפשיות קושי רב יותר להשתלב בפעם הראשונה בחייהם במסגרות תעסוקתיות

מועסקים עדיין במסגרות תעסוקה מוגנות  נפשיות רוב האנשים בעלי מוגבלויות, מסיבה זאת

  ). 2004, רימרמן(

  

מציע חמש קטגוריות של קשיים המאפיינים אנשים בעלי מוגבלויות  (Neff, 1985)נף 

  :פסיכיאטריות בשדה העבודה

  

אנשים אילו בעלי תפיסה שלילית של תפקידם כעובדים והם  -העדר מוטיבציה בעבודה .1

  .זקוקים לפיתוח של תכניות לעידוד המוטיבציה בעבודה

אנשים אילו הפנימו את  -פחד וחרדה אנשים המגיבים לדרישה לפרודוקטיביות באמצעות .2

הם סבורים שאינם עומדים בציפיות . עקרונות החברה בתחום העבודה באופן חזק מדי

 .חשוב להתאים עבורם תכניות גמישות ולעודד פעילות בעבודה. של מקום העבודה

אנשים אשר הפנימו את העבודה באמצעות תפיסה  -אנשים המגיבים באופן עוין ותוקפני .3

 .אנשים אילו עובדים היטב לבד. מגבילה והדרישות שלה עוינותשהיא 

. אנשים התופסים את צוות השיקום בעבודה כגורם שיש לרצות אותו  -אנשים תלותיים .4

 .העבודה עימם משלבת מתן תשומת לב רגשית ועידוד של התנהגות עצמאית

. ה של עבודהאנשים אילו לא נתקלו לפני כן בסיטואצי -אנשים בעלי נאיביות חברתית .5

אנשים אילו מתקשים להתמודד עם הצורך לעבוד וזקוקים להתנסות תעסוקתית 
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בדרך כלל מדובר באנשים שגדלו במוסדות או במשפחות מגוננות יתר על . משמעותית

 . המידה

מתוך הסיווג ניתן לראות כי קיימים סוגים שונים של לקויים בתחום התעסוקתי כאשר 

עולה החשיבות של הגמישות , מכאן. שיקומית שונה-ת תעסוקתיתלכל לקות יש להתאים תכני

  . (Droughton & Williams, 2002)בתכנית התעסוקה והתאמה לצרכי האדם העובד עצמו 

פעמים רבות  נובעתגישת אנשי מקצוע המסייעים לאנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות 

ייע לנפגעי הנפש להשתלב העדפה לס מביעים אנשי המקצוע, על פי המודל. מודל הרפואי הישןמה

. מבלי להתבסס על הניסיון התעסוקתי בעבר, במשרות חלקיות ובשכר עבודה נמוךבעבודות 

  .ההעדפה לעבודה עם שכר נמוך מבוססת על שתי הנחות

  . הלחץ של עבודה יותר מאתגרת עשוי להחמיר סימפטומים ולגרום להידרדרות, האחת

 ,Bond et al, 2001b; McGurk)ביא לביטול קבלת קצבת נכות תשלום גבוה עשוי לה, השנייה

גם . אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות מוותרים פעמים רבות על הפן התעסוקתי. (2009

לא תמיד מעודדים עבודה מתוך ההנחה הקשורה לקושי הטמון בעבודה עבור אנשים , המטפלים

חיים רבות ולא תמיד נתפסת העבודה  לאנשים אילו משימות. הסובלים ממוגבלויות נפשיות

נמצא החשש כי העמדה הסטיגמטית , בנוסף לכך. כמשימה הנמצאת בראש סדר העדיפויות

השלילית המצויה בחברה כלפי אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות תפגע באפשרויות התעסוקתיות 

בשיקום הן  מונחת חשיבותה של העבודה כמרכיב משמעותי, עמדה זאת מתוך. הנמצאות בפניהם

- הדס(מתוך הרצון לנורמליזציה והן מתוך הצורך הלגיטימי לקבלה חברתית באמצעות העבודה 

  ). 1999, לידור

מהמשתקמים עובדים על אף שהרוב  20%פחות מ  על פי כל המחקרים הקיימים בתחום

 ;Bond et al, 2001a ;Deegan, 2004; Droughton & Williams ,2002 )היו מעוניינים 

McGurk, Muester, DeRosa & Wolfe, 2009; Muoser et al, 2004; Rimmerman & 

Botuch, 1995; Van Dongen, 1996; Warner, 2004).   תפיסות רבות מוטעות נתון זה מורה על

  .רווחות בנושא של שיקום תעסוקתי לאנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיותה

מוטעות מביאים מספר תפיסות  (Droughton & Williams, 2002)דרוטון וויליאמס 

ניתן לראות כי מול ההנחות הרווחות  טבלהב. ותת נפשייועבודת אנשים עם מוגבלוהנוגעות ל

ניתן להסיק כי לפן , כך מתוך. מנוגדות הנוגעות לתעסוקת אנשים בעלי מוגבלויות קיימות עובדות

סטיגמות חות המוטעות נובעות מההנ. השלילי בהעסקת אנשים בעלי מוגבלויות קיים גם פן חיובי
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עשוי לסייע במתן פתרונות  ותשינוי הסטיגמ. הנוגעות לתעסוקת אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות

  .  תעסוקה יעילים יותר עבור אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות

  

 עובדה הנחה

עבודה מהווה גורם של לחץ עבור אנשים 

 .הסובלים ממוגבלות נפשית

ממוגבלות נפשית ועובדים   הסובלים אנשים

רמות סובלים מפחות סימפטומים ונהנים מ

ביטחון עצמי וסיפוק כלכלי  ,גבוהות של תפקוד

 .    יותר מאשר אילו אשר אינם מועסקים

אנשים הסובלים מסימנים פסיכוטיים שליליים 

  . או חיוביים מתאימים פחות לעבודה

  

 באהופעה של סימנים פסיכוטיים אינם גורם מנ

יצליח האם אדם הסובל ממוגבלות נפשית 

 . לתפקד בעבודה

הירידה הקוגניטיבית הקשורה לאנשים 

הסובלים ממוגבלות נפשית מהווה מכשול עבור 

 רוב האנשים הרוצים לעבוד  

בצורה הירידה הקוגניטיבית ניתן לעבוד עם 

 .מאשר מה שמקובל לחשוב יעילה הרבה יותר

מהימנה  ינהבעבודה אמשתקמים הנוכחות של 

להציע להם  ועל כן אין לצפות מהמעסיקים

 .עבודה

משתקמים אינם מהימנים פחות משאר 

יש להם דגם שונה של היעדרות . האנשים

 .בהשוואה לשאר האוכלוסייה

העזרה במציאת עבודה נמצאת בתחתית סדר 

 .העדיפויות של שירותי השיקום

משתקמים מעריכים את העזרה עם תעסוקה 

החשובים  כצרכיםם החברתיים ועם ההיבטי

 .ביותר שיש להם

משתקמים מעדיפים עבודות זמניות ומתוכננות 

 יותר מאשר עבודות קבועות בסביבה תחרותית

משתקמים רוצים עבודה אמיתית ולא זמנית 

 .או יזומה

עבודה תחרותית אינה צריכה לבוא בחשבון עד 

שהמשתקם משוחרר מסימפטומים או לפחות 

 יציב 

כאשר  מוקליםמים פסיכוטיים סימפטו

 .  משתקמים מקבלים שכר בעד עבודתם

למשתקמים יש העדפות תעסוקתיות לא 

ריאליות ויותר מדי שאפתניות שהם משנים 

 . פעמים רבות

 העדפות תעסוקתיות של משתקמים הן

 .ריאליות ונשארות יציבות
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משתקמים יכולים  Bond et al, 2001a) (טבלה יש לציין כי על פי בונד ואחרים אמור בבנוסף ל

להתמודד עם גורמי לחץ בעבודה ואין עדות מחקרית לכך שלחץ בעבודה גורם לאשפוזים 

  . פסיכיאטרים

לאור עובדות אילו קיימת מגמה בשיקום אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות להעביר ממרכזי 

ות התעסוקה ומסגר שראל מגמה זאת לא מפותחת דיהבי. תעסוקה מוגנים לתעסוקה נתמכת

). 1994, רימרמן ; 1999, טלר(המוגנות של מועדונים תעסוקתיים ומפעלים מוגנים הן רבות 

המיועד לשלב " טרום תעסוקתי"המועדון התעסוקתי אשר נמצא בבסיס המחקר מוגדר כשירות 

מחקר ). 2006, שרשבסקי(הקניית מיומנויות חיים ותעסוקה , יצירה, שיקום דרך פעילות חברתית

עוסק בתחומי הפעילות של המועדון התעסוקתי ומתמקד בקשר הקיים בין הפן השיקומי  זה

  . ליצרני בתוך עבודת המועדון

ההיבטים המייצגים את הקשיים בפן התעסוקתי עבור אנשים , מחדהוצגו פרק זה ב

הוצגו טענות המעודדות את חיזוק הפן התעסוקתי בתוך , מאידך. הסובלים ממוגבלות נפשית

המחקר בוחן את שתי העמדות בהקשר . ך השיקום של אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיותתהלי

  .זה

  . לקשר הקיים בין שיקום ליצרנות במועדונים התעסוקתיים קיים היבט נוסף 

פלדמן ובר (הספקת השירותים של סל שיקום מבוססים בעיקר על מסגרות ציבוריות ופרטיות 

, יון מעמיק על מנת להבין את התהליכים הקשורים להפרטהעובדה זאת דורשת ד). 2001, און

  .        בין שיקום ליצרנותהקיים  הקשר בחינתהמתקיימים במועדון התעסוקתי ותורמים את חלקם ל

  

  מדיניות ההפרטה 2.6

  

סוגיית ההפרטה בהקשר של  בבחינת עוסק" יצרנות–שיקום "הרובד האחרון בסוגיית 

ים של סל שיקום המיועדים עבור אנשים הסובלים ממוגבלויות עבודת המועדונים התעסוקתי

מהווה את אחד הנושאים העיקריים על סדר יומם של  "privatization"מדיניות ההפרטה . נפשיות

מדובר בתופעה שאיננה חדשה ומצויה . השירותים החברתיים במדינות העולם ובכללן ישראל

משמעות . בריאות ותעסוקה, שיכון, רווחה, וךחינ: בתחומים השונים של השירותים החברתיים

חלק נכבד מן השירותים שהממשלה מחויבת מבחינה חוקית או מעוניינת לספק ניתנים , ההפרטה

בשנים האחרונות קיימת האצה של . רים ועסקיים"מלכ: באמצעות ארגונים לא ממשלתיים
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 ; 1996, אייזנשטדט(נים פוליטיים ומקצועיים שו, תהליכי הפרטה הנובעים ממניעים כלכליים

  .Ajzenstadt. & Rosenheck ,2000) ; 2007, קטן; 2001, קטן; 1994, גל ;1997, ארז-ברק

אינה מאפיינת רק את המגזר " שווקים למחצה) "1991(המכונה על ידי לה גרנד , תופעה זאת

לקבלנים  שינויים אילו מתרחשים גם במגזר הפרטי כאשר חברות מעבירות את פעולתן. הציבורי

תופעה זאת בולטת בארצות מזרח אירופה אולם גם . מן החוץ ומפעילות ביזור של משאבים

   .בארצות המערב

.  מרכיב מרכזי במדיניות הרווחה מהווהניות ההפרטה של מתן שירותים חברתיים ידמ

ת ניסו רוב מדינות הרווחה להפחי, עם ירידת תכניות הרווחה האוניברסאליות וקיצוצי התקציב

המשבר הכלכלי : הסיבות למעבר כוללות .את מעורבותם הישירה באספקת שירותים חברתיים

עליה בדרישה של , הגרעון התקציבי שנבע מהתפתחות השירות הציבורי, של שנות השבעים

 םביורוקראטייהפחתת הלגיטימציה לתהליכים , תנועות חברתיות לשירותים נוספים ומשופרים

לחצים מדינות החלו להעביר חלק מהאחריות לארגונים לא ממשלתיים כתגובה ל. סבוכים ועוד

המגמה הובילה לשינוי בסיסי בתפקיד המדינה בתחום הרווחה בתור מאפשרת . וארגונים פרטיים

ציג עקרונות כלכליים ההמבנה המוסדי החדש . ומעודדת פעילות של ארגונים לא ממשלתיים

 & Ajzenstadt)  סקטור הפרטי תפקיד מרכזיפק ליחדשים בתחום השירותים החברתיים וס

Rosenheck ,2000)  .  

בין השירותים ניתן . חברתייםבישראל אנו עדים לשינויים רבים באספקה של שירותים 

מרכזי יום לטיפול בילדים , מעונות לנשים מוכות, אומנה, שירותי אימוץ, חוק סיעוד: לציין

  .(Schmid, 2003)וגבלויות נפשיות ופיזיות ושירותים המיועדים עבור אנשים הסובלים ממ

שלושה דפוסים עיקריים של הקצאת השירותים  ברוב מדינות הרווחה ניתן להבחין בין

  ):  2001, קטן(חברתיים 

גופים אילו הם שקובעים את . שירותים המסופקים על ידי גופים ממשלתיים, הדפוס הראשון* 

דוגמא . מי זכאי לקבל אותם ובאילו תנאים יסופקו מחליטים, מממנים אותם, השירותים שיינתנו

  .גמלאות של הביטוח הלאומי: לדפוס זה

הגופים . רים ופרטיים"מלכ, שירותים המסופקים על ידי ארגונים לא ממשלתיים, הדפוס השני* 

מממנים אותם באופן מלא או חלקי , הממשלתיים קובעים את הרכב השירותים שיספקו

ההספקה הישירה של השירותים לזכאים נעשית באמצעות ארגונים . לםומחליטים מי זכאי לקב
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חוק ביטוח : דוגמא לדפוס זה. לא ממשלתיים המשמשים במקרה זה כזרוע מבצעת של הממשלה

  . סיעוד לקשישים

ללא מעורבות של גופים , שירותים המסופקים על ידי ארגונים לא ממשלתיים , הדפוס השלישי* 

: לדוגמא. רגונים הלא ממשלתיים פועלים במקביל למערכת הממלכתיתהא,  כלומר. ממשלתיים

  .         שירותי רפואה פרטיים

דפוס זה כולל . של הפרטה חלקית, במדינות רבות ובכללן ישראל מקובל הדפוס השני

הגופים הממשלתיים ). ופרטיים םוולונטריי(שירותים המסופקים על ידי ארגונים לא ממשלתיים 

. מממנים אותם ומחליטים מי זכאי לקבל את השירות, רכב השירותים שיסופקוקובעים את ה

, אייזנשטדט(האספקה הישירה של השירותים לזכאים מתבצע באמצעות ארגונים לא ממשלתיים 

1996 .(  

ניתן להציג זאת בצורה של טבלה המתארת את חלוקת העבודה האופיינית בין הממשלה 

  ):2007, קטן(דל ההפרטה החלקית לארגונים לא ממשלתיים על פי מו

  

  

  הממשלה  קביעת סל שירותים

  הממשלה  קביעת הזכאות לשירות

  הממשלה ולעיתים גם הצרכנים  מימון

  ארגונים לא ממשלתיים  ייצור ואספקה

  . לעיתים מעבירה את האחריות לארגון לא ממשלתי(הממשלה   בקרה על האספקה

  

  

לדיון שאלות וסוגיות שונות לבימת השיח  במסגרת התגברות תהליכי ההפרטה עולות

בחינת המוטיבציה של ממשלות להתקשרות עם ארגונים לא ממשלתיים מעלה מניעים . הציבורי

  :(Schmid, 2003)בין המניעים ניתן לציין . אידיאולוגיים ותועלתיים

  

ממשלות מבקשות לצמצם את התפקיד שלהן בהכוונה ואספקה של שירותים חברתיים  .1

תיווך . הארגונים הלא ממשלתיים מתווכים בין הממשלה לאזרחים, םייוהומאנ

השירותים מוריד מהממשלה לחצים המופעלים כלפיה מצד קבוצות אינטרסנטיות 

 .  שבמצב של הפרטה מתקשרות עם הארגון הלא ממשלתי באופן ישיר
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 ועל כן לא יעילות תובירוקרטיו תפורמאליו, ממשלות תופסות את עצמן כגדולות  .2

הארגונים הלא ממשלתיים גמישים יותר בתגובתם לצרכים . בתגובתן לצרכי האזרחים

 . של אזרחים

עובדים של ארגונים לא ממשלתיים מכוונים יותר לעבודה ומביעים מוטיבציה גבוהה  .3

בארגונים לא ממשלתיים משתלבים , בנוסף. יותר מאשר עובדי ממשלה, לעבודתם

 .ע בהוזלת עלות השירותים עבור האזרחיםלעיתים גם מתנדבים שעשויים לסיי

בעיקר אילו עם כוונת רווח יודעים טוב יותר כיצד להתנהל עם , ארגונים לא ממשלתיים .4

 .כוחות השוק וכיצד להתמודד בתחרות עסקית

  

יש הרואים בתהליכי ההפרטה כנוטלים מהממשלה את האחריות של אספקת , עם זאת

עולות סוגיות הנוגעות למידת , בנוסף. (Schmid, 2003)השירותים לרווחתם של אזרחיה 

, השוויוניות בנגישות של האוכלוסייה לשירותים המסופקים באמצעות גופים לא ממשלתיים

שאלות הקשורות להשפעת תהליך , שאלות הנוגעות לרמה ואיכות של השירותים המסופקים

כדי להבטיח את איכות ההפרטה על יכולת הבחירה של הצרכנים ושאלת הפיקוח על הארגונים 

  ).     1996, אייזנשטדט(השירותים 

  

  . מחקר זה עוסק במועדונים תעסוקתיים השייכים לסל שיקום

למטרות רווח ושלא למטרות , רוב שירותי סל שיקום ניתנים על ידי מסגרות ציבוריות ופרטיות

משרד , לשיטה בהתאם. המקובלת בארץ" הפרטה חלקית"המועדונים פועלים לפי שיטת ה. רווח

מממן את , הבריאות מגדיר זכאים לשירות של מועדון תעסוקתי באמצעות וועדות סל שיקום

 .באמצעות רכזי השיקום המחוזיים על עבודת המועדונים האנשים הזכאים לשירות ומפקח

פלדמן ובר . (המועדון התעסוקתי עצמו אשר שייך לגוף לא ממשלתי מספק את השירות השיקומי

  . ) 2001, און

אמור להוסיף ידע תיאורטי בנוגע להיותם של המועדונים התעסוקתיים , מחקר זה

מספר המחקרים שנעשו בארץ על הפרטת הספקת שירותי הרווחה הם מעטים ואינם . מופרטים

מחקרים אילו בדקו את ההפרטה מנקודת מבטם של . כוללים את כל השירותים המופרטים

עקב חוסר במחקרים דומים ). 2009, חורב וקופ(כנים הספקים ולא מנקודת המבט של הצר

  . המחקר אמור להוסיף ידע חדש על השלכות ההפרטה בתחום ספציפי זה, בתחום
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  :היבטים של ההפרטה' הנקודות שייבחנו קשורות למס

  

בחינת ההבדל בקשר בין שיקום ליצרנות בין מועדונים תעסוקתיים השייכים לעמותות  .1

  . תיים השייכים לגורמים פרטייםלבין מועדונים תעסוק

משרד הבריאות - בחינת הקשר עם הגוף הממשלתי האחראי על המועדונים התעסוקתיים .2

 .ברמת נהלי העבודה והפיקוח עליהם

התנהגות ארגונית וסגנונות הניהול של המועדונים התעסוקתיים המתפקדים בתור  .3

 .  ארגונים מופרטים
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  שאלות המחקר .3

  
  :ת עולות שאלות המחקר הבאותלאור סקירת הספרו

  

כיצד מוגדר כיום הקשר בין שיקום ליצרנות במועדונים תעסוקתיים שונים השייכים  .1

 ?"סל שיקום"למערך 

 ? ממה שהיה בעבר המטרות של המועדון התעסוקתי במה שונות כיום  .2

האם ? מהי התפוקה? האם בפועל קיימת עבודה יצרנית במועדונים התעסוקתיים .3

 ? כספיקיים תגמול 

  ?קשר בין שיקום ליצרנותאת המהי תפיסת מנהלי המועדונים התעסוקתיים  .4

תמודדים עם הקשיים הכרוכים בשינוי כיצד מנהלי המועדונים התעסוקתיים מ .5

 ?מעבודה שיקומית לעבודה יצרנית

  ?דרכי העבודה שלו כיצד משפיעה עובדת היותו של המועדון מופרט על  .6

  

ניפנה בחלק הבא להבנת שיטות המחקר ששימשו  רענות על שאלות המחקל מנת לע

  . לכתיבת מחקר זה
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  מתודולוגיה. 4

  

מחקר זה עוסק בקונפליקט הקיים בין שיקום ליצרנות במועדונים תעסוקתיים לאנשים 

  . בעלי מוגבלות נפשית

נדון בשיטת המחקר , ראשית. ששימשו לצורך מחקר זה המחקררק זה נדון בשיטות פב

לאחר מכן נדון בשיטות והליכי המחקר . ומדוע נבחרה, יכותנית אשר נבחרה למחקר זההא

נפרט אודות אוכלוסיית המחקר ונגדיר את מסגרת הדגימה , אחר כך. שסייעו לאיסוף הנתונים

שיטת איסוף הנתונים ובתוכם בחירת ראיון , לאחר מכן נעסוק בניהול ביצוע המחקר. שנבחרה

נתייחס לאופן ניתוח הנתונים במחקר זה וכן לסוגיית התוקף , חר כךא. העומק ככלי המחקר

 .נדגיש את ההיבטים האתים הטמונים במחקר זה ,בשלב הבא. והמהימנות במחקר האיכותני

   . לבסוף נציג את יתרונותיו ומגבלותיו של המחקר

  

  רקע 4.1

  

 הלי מועדונים תעסוקתייםמנ 13רואיינו במסגרתו . מחקר זה נערך בשיטה האיכותנית           

הראיונות היו חצי . ממחוזות דרום ומרכז של משרד הבריאות, לאנשים בעלי מוגבלות נפשית

מילה במילה ועובדו  ולמלעברו ת, והם הוקלטו) השאלות מצורפות בנספח העבודה(מובנים 

   . לתמות המשמשות בסיס למחקר זה

המחקר האיכותני . המחקר האיכותני שיטת המחקר שנבחרה למחקר זה הינה שיטת        

בדברים שקורים ובסיטואציות הנבנות יום אחר , בחיים: מתמקד בסביבה הטבעית של הנחקרים

המחקר האיכותני מתעניין בעולמם של הנחקרים וחושף את המשמעויות העומדות מאחורי . יום

מתאפיין בגישה המחקר האיכותני . המילים והסיפורים שלהם בהבנות ובפרספקטיבות שונות

). Woods, 1999(כלפי הנחקרים אולם גם בניתוח אינדוקטיבי ובתיאוריה מבוססת  תאמפאתי

  : שיטת מחקר זו נמצאה כמתאימה למחקר זה כתוצאה ממספר גורמים מרכזיים

בעיקר ידע סמוי שמקורו בהתנסות , מטרתו של המחקר האיכותני להוסיף ידע, ראשית  

מחקר זה מנתח נרטיבים של ). 1990, יהושע-צבר בן(ואירועים  האישית של אנשים בתופעות

אנשים מבטאים את החוויות שלהם . מנהלי מועדונים תעסוקתיים בנושא של שיקום מול יצרנות

במחקר זה . ומשתמשים בסיפוריהם כדי להסביר ולהצדיק את המעשים שלהם, באופן נרטיבי
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אלא חוויה שדרכה אנו רוצים לבחון את  איננו רוצים לקבל נתונים מדויקים וסטטיסטיים

לכן המחקר האיכותני הוא המתאים ביותר לעבודה . התהליך המתרחש במועדונים התעסוקתיים

הידע שעלה מתוך הראיונות העניק את האפשרות לראות מגמות חדשות בתוך עבודת . זאת

  . המועדונים התעסוקתיים והבנה טובה יותר של התהליכים המתרחשים בו

המחקר האיכותני גורס כי המציאות מורכבת ודורשת הסתכלות הוליסטית , תשני

אינו מבקש לבדוק קשר של סיבה , מחקר זה). Babbie, 2004(ומקיפה על התופעות הנחקרות 

המחקר בודק את מהות הקשר בין שיקום ליצרנות במועדונים תעסוקתיים . ותוצאה בין תופעות

, רואים את האדם כאישות עצמאית, רים האיכותנייםהחוק. לאנשים בעלי מוגבלות נפשית

וגישותיו לערכים , השקפותיו, הבנת האדם דרך השפה שלו. אחראית ובעלת כושר בחירה

ההבנה של תופעה ומהותה עשויה להיות . ואירועים הינם נקודות המוצא של המחקר האיכותני

כיוון שברצוננו לקבל נקודת  ).1990, צבר בן יהושע(מושגת על ידי כניסה לעולמם של הנחקרים 

מבט מקיפה על הנושא שברצוננו לחקור שיטת המחקר האיכותנית היא המתאימה ביותר למחקר 

במקרה זה מנהלים של מועדונים תעסוקתיים מעניקה את , הבנת עולמם של הנחקרים. זה

  .  האפשרות להבנה מעמיקה של תהליכים המתרחשים במועדונים התעסוקתיים

תחום הידע . תחום הידע המחקרי בתחום בריאות הנפש בארץ מצומצם מאוד, שלישית

המחקר . המחקרי העוסק במסגרות תעסוקתיות לאנשים בעלי מוגבלות נפשית מוגבל עוד יותר

, באופן כזה. האיכותני מתמקד בתופעה הנחקרת ובוחן אותה באופן העמוק ביותר האפשרי

מטרתו , מחקר זה. (Babbie, 2004)הנחקרת מתפתחת הבנה עמוקה ומלאה אודות התופעה 

להציף את הנושא של מועדונים תעסוקתיים מעל לפני השטח ולהעלות את הקשיים שעולים 

על כן מחקר זה  מסתייע מאוד . במועדון התעסוקתי באופן שניתן יהיה לדון בהם ולסייע בתיקונם

  . בשיטת המחקר האיכותנית שתפקידה להבין תופעות לעומקן

אחת ממטרותיו הנוספות של המחקר האיכותני הינה לסייע לאוכלוסיות שבדרך , וףולבס

קולה של אוכלוסיית המתמודדים עם מוגבלות נפשית המועסקים . כלל קולה אינו נשמע

דרך הראיונות של המנהלים נפתח פתח להבנת חיי . במועדונים  תעסוקתיים בדרך כלל אינו נשמע

עבודתם והאופן שבו הם רואים את תפקודם במועדון צורת , היומיום של המתמודדים

  . התעסוקתי

בסעיף הבא  נדון . כל הגורמים שצוינו עד כה מסבירים את הבחירה בשיטה האיכותנית למחקר

  .   בשיטות והליכי המחקר אשר באמצעותם נערך איסוף הנתונים שהיוו את הבסיס לעבודה
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  שיטות והליכי המחקר 4.2

  

איסוף הנתונים התבצע באמצעות . זה התבסס על הגישה האיכותניתמחקר , כפי שצוין

לאחר שנבחר נושא המחקר העוסק במועדונים . ראיונות עומק של מנהלי מועדונים תעסוקתיים

נערך מחקר גישוש בו , לשם כך. עלה הצורך במיקוד הנושא הספציפי של המחקר, התעסוקתיים

מועדונים תעסוקתיים ושתי עובדות סוציאליות אחת רואיינו בצורת ראיון עומק שתי מנהלות של 

שעובדת במועדון תעסוקתי והשנייה בעלת תפקיד בכיר ומשמעותי אשר במסגרתו היא עובדת עם 

מטרת מחקר הגישוש להבהיר את מוקד המחקר ) 2003(על פי שקדי . מועדונים תעסוקתיים רבים 

ס את המחשבה שעמדה בבסיס מחקר מחקר הגישוש שעשיתי ביס. ולסייע בבחירת שאלות מחקר

זה שנושא השיקום מול היצרנות מעסיק מאוד מנהלים של מועדונים תעסוקתיים ונדרש מחקר 

עמדות שונות ומגוונות בנושא שיקום מול המרואיינים במחקר הגישוש הביעו . מסודר בנושא

על מה שמתרחש  יצרנות והגבירו את ההתעניינות במחקר גדול יותר שייתן תמונה מבוססת יותר

  .       בשטח

מנהלים של מועדונים תעסוקתיים ממחוז דרום  13רואיינו , בשלב השני והעיקרי במחקר

מתוך מטרה לראות ולהתרשם , הראיונות התבצעו במועדונים עצמם. ומרכז של משרד הבריאות

ונים ההתרשמויות מתוך המועד. ולהוסיף ידע למחקר על סמך מראה עיניים, מהמועדון עצמו

הפניה אל המנהלים נעשתה . ומהראיונות עצמם תועדו ביומן מחקר שליווה את כל שלב הראיונות

באופן אישי כאשר אחוזי ההיענות למחקר היו גבוהים מהרגיל ושיקפו את רלוונטיות המחקר 

כמו גם תקווה , מנהלים רבים הביעו שביעות רצון מהעלאת הנושא והעיסוק בו. עבור הנחקרים

ו יגיעו אל אנשים בעלי השפעה אשר יכולים לסייע בחשיבה מחודשת אודות סוגיית שממצאי

  .   השיקום מול יצרנות במועדונים התעסוקתיים

מחקר זה מתבצע במסגרת לימודיי לתואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית 

שר עוסקת בתחום הנני עובדת סוציאלית א. סקה מילר'ש פרנצ"הקרן עבירושלים והתבצע בסיוע 

בשנים האחרונות אני עובדת בהוסטל לאנשים . שיקום אנשים בעלי מוגבלות נפשית מספר שנים

מועדונים רוב דיירי ההוסטל עובדים ב. בעלי מוגבלות נפשית השייך למסגרת סל שיקום

עבודת המועדונים התעסוקתיים מוכרת לי ואני מתעניינת , על כן. תעסוקתיים בשעות הבוקר

תפישתם של חוקרים איכותניים מתגבשת עם הצטברות נתוני . ן שוטף במה שמתרחש בהםבאופ

. התיאוריה נבנית שלב אחר שלב על יסוד המידע הנאסף ומצטבר באמצעות הראיונות. המחקר

). 1990,צבר בן יהושע (השאלות האמיתיות והנוקבות עולות ביתר שאת עם התקדמות המחקר 
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ר חוקרת למידע ונתונים הקשורים לעבודת המועדונים תהליך המחקר חשף אותי בתו

התעסוקתיים אשר לא היו ידועים לי ואשר קידמו את תהליך המחקר בדרך חדשה ומעניינת 

בתור חוקרת במחקר איכותני יכולתי להזדהות בקלות עם מנהלי המועדון אשר עובדים . עבורי

רוב המנהלים . דומה מאוד לשלי במסגרת עם אוכלוסייה המוכרת לי ועם עולם מושגים ותוכן

הינם אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי עובדה שתרמה לאחוזי היענות גבוהים למחקר ולהיווצרות 

  . שפה משותפת ביני לבין המרואיינים

חוקרים איכותניים רבים גורסים כי החוקר האיכותני הינו חלק בלתי נפרד מהחקירה 

, יחד עם זאת ).Babbie ,2004; Fontana& Frey ,2005 ;2003, שקדי ;1990, צבר בן יהושע(

החוקר צריך להפריד את עצמו מהסיטואציה אותה הוא חוקר על מנת לחשוב מחדש על התנסויות 

מטרתו של החוקר למצוא את שביל האמצע בין מעורבות ואמפתיה ובין ריחוק וחשיבה . המחקר

של אנשים בעלי מוגבלות נפשית ולא  מכיוון שאני מגיעה מתחום הדיור). 2003, שקדי(ביקורתית 

מאפשרת ,גישה זאת. מתחום התעסוקה יכולתי להסתכל על הדברים גם מנקודת מבט ביקורתית

  . לראות את הדברים בצורה מפוקחת ולהבליט את הנקודות אשר זקוקות לדיון מחודש ושינוי

המחקר המחקר האיכותני אינו דוגל באובייקטיביות כיוון שהאדם הוא למעשה כלי 

(Fontana & Frey, 2005) ועל כן חשיבה ביקורתית הינה הכרחית ומקדמת את תהליך המחקר .

המחקר נערך מתוך ראית ההיבטים החיוביים הרבים הקיימים במועדונים , מתוך עמדה זאת

אותה עמדה העניקה את האפשרות , יחד עם זאת. התעסוקתיים המוכרים לי מעבודתי היומיומית

הנקודות הראויות לחשיבה מחודשת וטעונות תיקון ושיפור בתחום השיקום לראות גם את 

  .    והיצרנות אשר היווה את המוקד לעריכת מחקר זה

  וכלוסיה ומדגםא 4.3

  

במחקר איכותני משתמשים חוקרים בהתנסויות של אדם יחיד המהווה חלק מאותו 

במחקר זה מורכבת ממנהלי האוכלוסייה הנבדקת . ארגון או תהליך שאותו מעוניינים לחקור

שלא כמו ". סל שיקום"תחת מטריית , מועדונים תעסוקתיים לאנשים בעלי מוגבלויות נפשיות

במחקר האיכותני , סטטיסטית -במחקר הכמותי אשר הנבדקים נבחרים בו בצורה אקראית

 אשר באמצעותו נבחרים הנבדקים אשר מייצגים בצורה הטובה ביותר" מדגם מכוון"מדובר על 

במחקר זה נבחרו באופן מכוון מנהלים של מועדונים ). 2003,שקדי(את התופעה הנחקרת 

כל המנהלים באוכלוסיה הינם . במסגרת סל שיקום, תעסוקתיים של אנשים בעלי מוגבלות נפשית
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מכיוון שאין משמעות למיקום גיאוגרפי של המועדונים התעסוקתיים . פוטנציאלים למדגם

מתוך . לי נוחות מנהלים של מועדונים מאזור הדרום והמרכזבמחקר זה נבחרו משיקו

וביטאה את , ההיענות להשתתפות במחקר הייתה גבוהה ביותר. מנהלים 13האוכלוסייה נדגמו 

-העניין של מנהלי המועדונים התעסוקתיים בהעברת הנרטיב האישי שלהם בסוגיית השיקום

ה מתחילה לחזור על עצמה והנרטיבים הראיונות נמשכו עד לתחושה כי האינפורמצי. יצרנות

על פי בייט מרום . שיטה זאת של מספר נבדקים מכונה שיטת המכסה. החוזרים הובנו והובהרו

בשיטה זאת דוגמים את האנשים מתוך האוכלוסייה שנבחרה למחקר עד אשר מגיעים ) 2001(

של מועדונים  הפניה לנחקרים הייתה טלפונית מתוך רשימה מסודרת. למספר האנשים הרצוי

. תעסוקתיים באזור הדרום והמרכז כאשר הראיונות עצמם נערכו במועדונים התעסוקתיים

עברו תמלול מדויק ועובדו לצורך ניתוח הנתונים והתמות המהוות את , הראיונות שנערכו הוקלטו

  .  הבסיס למחקר זה

  

  ניהול ביצוע המחקר 4.4

  
  

. סוקתיים שבהם עובדים המנהליםהראיונות למחקר זה התקיימו במועדונים התע

 תההגעה למועדונים עצמם אפשרה לקבל ידע נוסף עבור המחקר בצורה של תצפית לא פורמאלי

באמצעות התצפית נקלטו רשמים משמעותיים מעבודת המועדונים . מעצם ההגעה למקום עצמו

. קר העיקריהוא מכשיר המח החוקר במחקר האיכותני) 1990(על פי צבר בן יהושע . היומיומית

פתיחותו והתובנה שלו להתרחשויות הם הבסיס עליו , יכולת הקליטה של החוקר כמו גם רגישותו 

חלק מהמידע של המחקר האיכותני נובע מתוך תצפיות החוקר ,מכיוון שכך.מושתת המחקר

  . והתרשמותו האישית

א עלה  של, המתעד את ההתרשמות מהמועדונים ומידע נוסף מחקר יומןנוהל במחקר זה 

העניקה , זו תצורת תצפית לא פורמאלי, ברם. וסייע בתהליך ניתוח הנתונים בתוכן של הראיונות

הראיונות התקיימו בחדרי  .חותכת מסקנותתמונה כללית ושטחית בלבד ולא אפשרה הסקת 

הראיונות . התעסוקתי פעיל בדרך כלל בשעות בהם המועדון, העבודה האישיים של המנהלים

בפתיחת כל ראיון הוגדרה מטרת המחקר והרצון ללמוד מן הנחקרים . דקות 60ל  40 נמשכו בין 

הראיונות הוקלטו בהסכמת הנחקרים ולאחר מכן עברו תמלול . אודות הקשר בין שיקום ליצרנות

, נובע מתוך ההנחה שכל מילה משקפת את הדעות, הצורך להקליט כל מילה בראיון. מילה במילה

המרה של מילה אחת במילה אחרת עשויה לשנות . שות של המרואייניםאת ההשקפות ואת ההרג
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הקלטה מדויקת של הראיון מחזקת את התוקף והמהימנות של , בנוסף. את כוונות המרואיינים

למרואיינים הובהר טרם עריכת הראיון נושא הסודיות ). 2003, שקדיWengraf, 2001 ,(המחקר  

איין או של המסגרת לגורמים כלשהם וכי המידע מיועד והובטח שלא יועבר מידע מזהה של המרו

  .  אך ורק לצרכי המחקר עצמו

  

  שיטת איסוף הנתונים 4.5

  
  

בבסיס ראיון ". ראיון עומק"שיטת איסוף הנתונים במחקר זה מתבססת על הגדרת 

העומק עומד הרצון להבין בצורה מורכבת יותר את החוויה של אנשים ואת המשמעות שהם 

כולל בתוכו טווח רחב של " ראיון"המונח ) 2003(על פי שקדי . (Wengraf, 2001)ה מייחסים ל

, סגורים בעלי שאלות סטנדרטיות סגורות/ בצד אחד של הרצף נמצאים ראיונות מובנים. שיטות

בקצה האחר של הרצף נמצאים הראיונות . המסייעים בהבטחת אחידות של נושאי הראיון

בפתח הראיון . ה לשיחה יותר מאשר לראיון מובנה פורמאליראיון עומק זה דומ. הפתוחים

בראיון כזה . מתמקד החוקר בנושאים של המחקר על מנת לסייע לנחקרים לפתוח את סיפורם

כאשר , ראיון הינו אינטראקציה בין המראיין והמשיב. המראיין לא מתערב בהכוונת הראיון

ספציפיות שחייבות להישאל עם מילים  אולם לא שאלות, למראיין יש תכנון כללי של הראיון

. המראיין צריך להכיר היטב את השאלות שברצונו לשאול, במקביל. מסוימות ובמטרה מסוימת

ראיון איכותני הוא למעשה שיחה כאשר . בצורה כזו הראיון עשוי להתבצע בצורה חלקה וטבעית

. לים על ידי המרואייןהמראיין מייסד כיוון כללי לשיחה ומחפש נושאים משמעותיים אשר עו

והמראיין אינו אמור לדבר מעבר לחמישה , המרואיין הינו המדבר העיקרי בראיון, באופן אידיאלי

הראיון נתפס כמיומנות בין אישית בסיסית אולם למעשה מדובר במשימה . אחוזים מהזמן

  . ;Wengraf, 2001 Fontana & Frey, 2005 (Babbie, 2004;(מורכבת 

. אחד מהדרכים המשותפות ומלאות העוצמה לנסות ולהבין את האדםהראיון הינו 

הדרך המקובלת ביותר הינה ראיון פנים . ראיונות כוללים מגוון גדול של צורות וריבוי שימושים

המראיין צריך להקשיב היטב לדברי המרואיין אולם לא להיות פאסיבי יתר על המידה . אל פנים

(Babbie,2004) .פונטנה ופרי (Fontana & Frey,2005)  גורסים כי ראיון הוא תהליך הדדי ,

. מחקר זה השתמש בשיטת הראיון החצי מובנה.  כאשר הדגש על הטבע האקטיבי של התהליך

אולם גם אפשר דיבור שוטף וזורם של העברת , הראיון כלל שאלות מובנות שהוכנו מראש
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לותם המקצועית בצורה נרטיבית דרך זו אפשרה למנהלים לתאר את התנה. האידיאה השיקומית

בפתח הראיון הוגדר נושא . וזורמת ויחד עם זאת הבטיחה היצמדות ואחידות בנושאי המחקר

המחקר ובקשתי ללמוד מן המרואיין אודות ראייתו האישית בנוגע לקשר בין שיקום ליצרנות 

יהן באופן במהלך הראיון הוצגו שאלות פתוחות שהמרואיין ענה על. במועדונים תעסוקתיים

אנשים אילו מורגלים . בעיקר מן התחום הטיפולי, הראיונות נערכו עם אנשי  מקצוע. שהתאים לו

רוב הראיונות זרמו , מכיוון שכך. ומנסחים בדרך כלל בצורה טובה מאוד את תחושתם, בשיחה

יו הנחקרים הבינו את השאלות וענו עליהן באופן מעמיק ומפורט ולא ה. בצורה חיובית ונעימה

  .  םזקוקים להכוונה רבה בהתמקדות בנושאי המחקר הרלוונטיי

  שיטת ניתוח הראיונות 4.6

  

ניתוח הנתונים מוגדר כתהליך סידור והבניית המידע שנאסף בתהליך המחקר לצורך  

החוקר אמור לעשות סדר ולמצוא משמעות .(Babbie, 2004)פרשנותו והבנת המשמעויות שלו 

מחקר . הניתוח כרוך בחלוקה של המידע לחלקים לסדר אנליטי מחודש. במה שנראה בלתי מובנה

הניתוח הנושאי מתייחס לדברי . של ניתוח נושאי) 2003(זה משתמש בשיטתו של שקדי 

בדרך זו ניתן להבין את בסיס . מחשבותיהם ואת הידע, המרואיינים כמשקפים את רגשותיהם

בו זמנית תוך כדי איסוף הנתונים וגם הניתוח במחקר האיכותני מתרחש . החוויה האנושית

  . ניתוח המידע תוך כדי הראיונות נותן לחוקר ידע אודות הכיוון המתאים של הראיונות. לאחריו

הראיונות המוקלטים עברו , ראשית. ניתוח הנתונים במחקר זה נעשה במספר שלבים

ומקיפה של החומר בשלב הבא נערכה קריאה יסודית . תמלול מילה במילה לטקסט ברור ומסודר

נעשה תהליך של צירוף לקבוצות של , לאחר מכן. הכתוב בצירוף ההערות הרשומות ביומן המחקר

 ,Babbie)בבי . תהליך המכונה קטגוריזציה, קטעי נתונים הנראים שייכים לאותה התופעה

משמעות השיטה הינה סיווג או חילוק לקבוצות קטעים . מציע את שיטת הקידוד,(2004

הקטעים המקושרים מהווים את בסיס החומר . על מנת לקשר קטעים חוזרים, ים של מידעספציפי

, אותרו התמות מרכזיות אשר חוזרות על עצמן בקטעים השונים, בהמשך. לניתוח הנתונים

אתרו , נעשתה קריאה חוזרת של הטקסטים, לאחר מכן. התמות הוגדרו בבירור וקיבלו שמות

לבסוף נבחרו שמונה תמות מרכזיות אשר . א נראו מתאימותתמות נוספות ונפסלו תמות של

בדרך זו . התמות הוסברו ופורטו בפרק ניתוח הנתונים. משמשות את הבסיס לעבודה זאת

ניתוח הטקסטים נעשה . התבררה באופן סופי התאמתם לתכנים החוזרים שעלו מתוך הראיונות
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תיאורטי המלווה את המחקר ומוצג במקביל לתהליך איסוף הנתונים ותוך כדי התאמה לחומר ה

  .    בסקירת הספרות

  תוקף ומהימנות 4.7

  
  

הכלים הרגילים לבדיקת אמינותו . אמינותו של מחקר מדעי תלויה באמינות הממצאים

בעולם המחקר קיימת ביקורת על המחקר האיכותני מפאת . של המחקר הינם תוקף ומהימנות

בשל . של תוקף ומהימנות המקובלים במחקר הכמותיהעובדה שאינו מצליח לעמוד בקריטריונים 

ההבדל בין המחקר הכמותי לאיכותני אנו מציעים למושגים אילו פירוש חדש בהקשר של המחקר 

  ). 1990, צבר בן יהושע(האיכותני 

  תוקף המחקר  4.7.1

  

התוקף . תוקף פנימי ותוקף חיצוני: בהגדרתנו את המושג תוקף נפריד בין שני מושגים

תוקף זה נמצא . מתייחס למידה בה תוצאות המחקר מתאימות גם לסיטואציות אחרות, וניהחיצ

המחקר האיכותני אינו עוסק בהכללה של הנתונים , שכן,פחות רלבנטי למחקר האיכותני 

התוקף הפנימי עוסק בשאלה האם החוקר אכן מודד מה שהוא . שהתקבלו על סיטואציה אחרת

במחקר . תאמה בין הנתונים שנאספו לבין התופעה בה עוסקיםהה, כלומר. אכן מתכוון לבדוק

החוקר הוא הצופה במקום המחקר , האיכותני קיימת חולשה כלשהי בתוקף המחקר שכן

היות החוקר , יחד עם זאת. ושיטותיו הבלתי אמצעיות הן אילו שמסייעות בהעברת הנתונים

החוקר בהיותו . חקר האיכותנימעביר הנתונים הינה גם מקור של כוח להוכחת תוקפו של המ

באופן כזה . אוסף נתונים מהנחקרים עצמם ומתעד אותם בצורה מסודרת, נמצא באתר המחקר

דרך נוספת לבדיקת תוקף המחקר הינה כתיבת . נשמע קולם של הנחקרים בצורה הטובה ביותר

כך שהקורא יוכל לבחון כמה מסקנות המחקר , הדוח הסופי של המחקר בצורה מפורטת

, צבר בן יהושע(תוצאות המחקר נתונות להערכה וביקורת של קוראיו , באופן כזה .משכנעות

1990 .(  

, מחקר זה השתמש בטכניקות נוספות על מנת להגדיל את התוקף הפנימי של המחקר

  :הרלבנטי למחקר האיכותני

 באופן כזה ניתן לעיין. עבר תמלול בצורה מסודרת ונשמר במחשב,חומר המחקר הוקלט 

ולבדוק את ההתאמה בין התמות אשר עלו בעיבוד המידע שנאסף ובין המידע , בחומר בכל זמן

 . שעלה מתוך הראיונות 
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הנחקרים מצידם . חומר המחקר נאסף תוך כדי הבטחה לשמירת אמונם של הנחקרים

 יש להניח שמסרו מידע, על כן. גילו שיתוף פעולה עם מטרות המחקר וחשו שהוא יכול לסייע להם

 .אמין על ההיבטים שנחקרו במחקר

התוקף . נראה ואינסטרומנטאלי: מבחין בין שני סוגים של תוקף) 2003(שקדי 

התוקף הנראה נקבע . האינסטרומנטאלי של המחקר האיכותני נקבע על פי תקינות תהליך המחקר

איסוף במחקר זה נשמרו כל הנתונים והתנהל יומן שליווה את תהליך . על פי סבירות הממצאים

  . מאפשרת בדיקת נאמנות לנתונים שהתקבלו מהמרואיינים, שמירת החומר. וניתוחם, הנתונים

  

  מהימנות המחקר 4.7.2

  

המושג מהימנות מתייחס למידה אשר בה ניתן להשתמש במחקר נוסף באותו שיטות 

קר המחקר האיכותני מבסיסו בוחן וחו, שכן. בתחום זה למחקר האיכותני קיימת בעיה .וכלים

לכן .במחקר האיכותני אין אפשרות לחוקר אחד לחזור על עבודתו של חוקר אחר. תופעה ייחודית

במחקר האיכותני מהימנות המחקר נקבעת באמצעות . נציע הגדרה שונה במקצת למהימנות

החוקר .חשיפה גלויה של הפרספקטיבה המושגית והקריטריונים של האנשים שערכו את המחקר

מחקר נערך וכיצד התקבלו החלטות כדי שהקורא ישפוט את איכות המחקר צריך לחשוף כיצד ה

  ). 1990, צבר בן יהושע(

בעבודה זאת נערכו מספר תהליכי עבודה על מנת להגדיל את הסיכוי למהימנות איכותנית 

  :של  תוצאות המחקר

ומושגים בדוח המחקר הוגדרו בצורה ברורה על מנת , תוצאות המחקר נכתבו בפרוטרוט

 .ורא המחקר יבין את התוצאות ויוכל לשפוט את איכותו של המחקרשק

הליווי של . מימי איזנשטדט' המחקר נעשה בהנחיה ובליווי מקצועי שוטפים של פרופ

אדם נוסף בכתיבת העבודה סייעה בבחינת מהימנות המחקר ובבדיקת התאמתה של המסגרת 

 . המושגית לניתוח הנתונים

אחד מהגורמים המגדילים את הסיכוי למהימנות במחקר  (Woods, 1999)על פי וודס 

במחקר זה הנתונים . איכותני הינו לבסס את הנתונים שהתקבלו על בסיס סוגים נוספים של מידע

המידע הנאסף . שתועדה ביומן מחקר תמבוססים בנוסף לראיונות גם על תצפית בלתי פורמאלי

  .  מחקרבתצפיות מעניק מימד נוסף של מהימנות לתוצאות ה
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  היבטים אתיים של המחקר  4.8

  
  

יצרנות בקרב מנהלים של  - מחקר זה עוסק בקושי בהתמודדות עם סוגיית שיקום

, מכיוון שהמחקר נעשה באמצעות ראיונות עם אנשי מקצוע בעלי ניסיון. מועדונים תעסוקתיים

. יבטים אתייםיחד עם זאת בכל מחקר באים לידי ביטוי ה. ישנה אפשרות מועטת לפגיעה אתית

כל חוקר אשר מעורב במחקר חברתי צריך להיות מודע בנוגע למה מתאים ומה לא מתאים בניהול 

  . של חקירה מדעית

בסעיף זה נתייחס להיבטים האתיים של המחקר על בסיס העקרונות האתים של בבי 

(Babbie, 2004):  

להקפיד כי  ובפרט במחקר במדעי החברה יש, בכל מחקר מדעי -התנדבות הנחקרים

ההשתתפות תהיה על בסיס התנדבותי והנחקרים לא יחושו הכרח חיצוני כלשהו להשתתף 

במחקר זה  הראיונות התנהלו בהסכמת המרואיין וללא הפעלת לחץ מגורמים מבחוץ . במחקר

  .מעסיקים ונציגי משרד הבריאות תוך כדי הדגשה של הוולונטריות שבהשתתפות במחקר: כגון

מחקר מדעי לעולם לא יגרום  -יעשות תוך הקפדה על אי פגיעה בנחקריםהמחקר צריך לה

אחת הדוגמאות הבולטות לעיקרון זה טמונה בהקפדה על כך . לפגיעה בנחקרים המשתתפים בו

. עבודתם ועוד, מעמדם, שלא יחשפו פרטים אשר עשויים להביך את הנחקרים או לסכן את ביתם

יכוי לפגיעה פסיכולוגית בנחקרים על ידי שאלות יש לצמצם במידת האפשר את הס, כמו כן

המנהלים שהתראיינו . מחקר זה נוגע בסוגיה משמעותית מאוד במועדונים התעסוקתיים. המחקר

במחקר זה . למחקר תיארו עמדות אישיות ומקצועיות בשאלות מורכבות ושנויות במחלוקת

שהשתתפו בראיונות וזהות קיימת שמירה קפדנית על אי חשיפת העמדה האישית של המנהלים 

הסיכוי לפגיעה פסיכולוגית בנחקרים . על מנת לא לפגוע חלילה בדרך כלשהי בנחקרים, המסגרות

לאור העובדה שהנחקרים הינם אנשי מקצוע אשר מסוגלים להתמודד , במקרה כזה מצומצמת

 .רגשית עם הסוגיות שעולות במחקר

מרובה להגנה על האינטרסים של  במחקר מדעי קיימת חשיבות -סודיות ואנונימיות

הראיונות למחקר זה הוקלטו בהסכמתם המלאה . הנחקרים ורווחתם על ידי אי חשיפת זהותם

באיסוף הנתונים הובטח למרואיינים כי הנתונים משמשים לצורך המחקר בלבד . של המרואיינים

קיימת הקפדה בדומה לנאמר בסעיף הקודם במחקר זה , כמו כן. ולא יועברו למקורות אחרים

 .או המסגרות המשתתפות במחקר/מלאה על אי חשיפת פרטים הנוגעים לזהות המנהלים ו
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קיימת מגבלה אתית , בתוספת למגבלות האתיות הקשורות לנחקרים -דיווח מחקרי

מגבלה זאת עוסקת בדיווח אמין ורציני של  . נוספת הנוגעת למחויבות החוקר כלפי קוראי המחקר

מתוקף היכרותו את המחקר בצורה הטובה , החוקר. וצאות המחקרניתוח הנתונים ות

. מחויב לדיוק בפרטים ומסירת תוצאות נכונות ואמיתיות הנתונות לשיפוט קורא המחקר,ביותר

קיים פרק , מחקר זה כולל בתוכו חלק משמעותי של ניתוח מפורט של התמות שעלו במחקר וכן

רא את האפשרות לבחון בעצמו את מסקנות באופן כזה ניתן לקו. העוסק במגבלות המחקר

 . המחקר ולהגיע להחלטה אישית בנוגע לאמינותו

הנושא של אתיקה במחקרים העוסקים באנשים מגובה כיום גם מבחינה  -וועדת אתיקה

כיום כל מוסד אקדמי מחויב להקים וועדת אתיקה שתפקידה לבחון את ההיבטים . חוקתית

התחלתו ולאשר או לא לאשר בהתאם לאפשרות לפגיעה טרם , האתיים הטמונים בכל מחקר

של בית הספר לעבודה סוציאלית על שם פאול  וועדת אתיקהבהצלחה את  עבר זה חקרמ. אתית

 .ברוואלד באוניברסיטה העברית

התייחס לחמשת היבטים אתים אילו על מנת לצמצם את האפשרות לפגיעה , מחקר זה

ובטחה הלגיטימיות החיובית של עריכת המחקר וצמצום באופן כזה  ה. אתית או אחרת בנחקרים

  . הפגיעה בנחקרים שעל בסיס הראיונות עימם נכתב מחקר זה

  

  יתרונות ומגבלות המחקר 4.9

  
  

ה עוסק במועדונים תעסוקתיים השייכים למערך סל שיקום עבור אנשים מחקר ז

קונפליקט שיקום מול  עםהמחקר בוחן את התמודדות המנהלים . הסובלים ממוגבלויות נפשיות

  . המתרחש במועדונים התעסוקתיים" עבודה"ל" תעסוקה"יצרנות העולה מתוך תהליך המעבר מ

  .מספר תרומות תיאורטיות ופרקטיות שיועלו לדיון בפרק זה, למחקר זה
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  יתרונות המחקר  4.9.1

  

מחקר זה זוכה להציג תהליך הנמצא בהתהוות ומתרחש במועדונים , ראשית

בדרך . עריכתו של המחקר בשלב זה מאפשרת לתת את הדעת על התהליך ולדון בו. קתייםהתעסו

זו ניתן לעקוב אחר התפתחות התהליך ולקדם השפעות באמצעות התערבויות מגוונות שנידונו 

  . בעבודה זו בפרק ההמלצות היישומיות

 המחקר מעניק לנו מבט נרחב על הטמעת תהליכי שיקום והחלמה בעבודת, שנית

נוסף ידע משמעותי על יישום תהליכי שיקום והחלמה בתוך , באופן כזה. המועדונים התעסוקתיים

  .וניתן להצביע על התקדמות בתחום, מסגרות שיקום

באמצעות המחקר ניתנה למנהלי המועדונים התעסוקתיים את האפשרות לתאר , שלישית

המנהלים דיווחו כי ראיונות . םעמדותיהם המקצועיות והתפיסות המנחות אות, את אופן עבודתם

, בנוסף. המחקר מעוררי מחשבה ומאפשרים המשגה אישית של תהליכים שמתרחשים במועדונים

קיבלו המנהלים אפשרות לפנות לקובעי המדיניות ולהציג את עמדתם , באמצעות המחקר

  . בנושאים הדורשים שינוי

אינה זוכה בדרך כלל למתן אוכלוסיית האנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות , רביעית

על ידי שיטת המחקר האיכותנית ניתנה הזדמנות באמצעות . בימה לתיאור חיי היומיום שלה

של  עולמם עלהמנהלים להציץ לעולם התעסוקה של המועדונים התעסוקתיים ולקבל תמונה 

תמונה זאת מסייעת להבנה טובה יותר של תהליכי שיקום אשר עוברים על . משתקמים רבים

  .אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות

. יצרנות-מחקר זה הינו ייחודי בנושא מועדונים תעסוקתיים ותהליכי שיקום, חמישית

המחקר אמור לעודד כתיבת מחקרים נוספים שיאירו באור נוסף את גוף הידע המצומצם הקיים 

ת יותר עם כתיבה של מאמרים נוספים עשויה לסייע בפיתוח דרכי עבודה טובו. כעת בתחום

  .אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות

  

למחקר זה כמו לכל מחקר קיימות מגבלות הראויות , בצד יתרונות המחקר שתוארו

  .לציון
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  מגבלות המחקר  4.9.2

  
  

ראיונות עם מנהלים של  13תזה מוגבל בהיקפו וכולל  עבודתמחקר זה בהיותו , ראשית

  ". פרי טסט"ל מועדונים תעסוקתיים ושני ראיונות ש

המחקר לא הקיף . המחקר דגם מנהלים בעיקר מאזור הדרום ומעט באזור המרכז

ייתכן . מועדונים ברמה ארצית ועל כן לא בדק תהליכים המתרחשים באזורים אחרים בארץ

  .שבאזורים אחרים  היו מתקבלות תוצאות אחרות

עמדותיהם של  ההיקף המצומצם באופן יחסי של המחקר לא אפשר את בחינת, שנית

עמדות המשתקמים חסרות במחקר וכך נמנע . מנהליםעמדות ההמשתקמים עצמם והסתפק ב

ר המשתקמים בתהליכי העבודה במועדונים ידע  על ההיבטים המשמעותיים עבומקוראי המחקר 

  .יםהתעסוקתי

מפאת קוצר היריעה לא הוצגו במחקר זה עמדותיהם של אנשי צוות גם כן , שלישית

עמדותיהם והשקפותיהם של מדריכי שיקום ועובדים סוציאליים . שייכים למועדוניםנוספים ה

  .היו תורמים משמעותית לדיון בתוצאות המחקר

.  חסרונו טמון בכך שאינו מחקר אורך, כיוון שהמחקר בעיקרו עוקב אחר תהליך, רביעית

ליך והסקת ההתמקדות בנקודת זמן אחת אינה מאפשרת קבלת פרספקטיבה רחבה להבנת התה

  .מסקנות בהתאם

המחקר עוסק בתהליכים המתרחשים במועדונים תעסוקתיים בלבד ולא מציג , חמישית

מחקר מקיף הכולל . תמונה מקיפה של המצב בשאר מסגרות התעסוקה השייכות לסל שיקום

יצרנות המתקיימים בסוגי מסגרות אחרות עשוי היה לתת עומק ובחינה של תהליכי שיקום 

באופן כזה הייתה מתקבלת תמונה אמיתית יותר של מידת ההטמעה של תהליכי . בדקהנלתהליך 

   . שיקום והחלמה בתוך עבודת המסגרות התעסוקתיות של סל שיקום

  

ניהול מערך המחקר , בחלק זה עסקנו בשיטות המחקר אשר שימשו לאיסוף הנתונים

בפרקים הבאים נוכל לבחון . מחקרציינו את יתרונותיו ומגבלותיו של ה, בנוסף. וניתוח הנתונים

את תוצאות המחקר כפי שהתקבלו כתוצאה מאיסוף הנתונים והשימוש בשיטות המחקר שתוארו 

  .    ופורטו כאן
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 5. ממצאי המחקר
  

  רקע  5.1

  
  

מחקר זה עוסק בקשר הקיים בין שיקום ליצרנות במועדונים תעסוקתיים לאנשים בעלי 

מנהלים של מועדונים תעסוקתיים ממחוז  13קר זה התראיינו במסגרת מח. מוגבלויות נפשיות

מתוך ניתוח הנתונים עולות תמות לדיון אשר יבוארו בפרק זה . דרום ומרכז של משרד הבריאות

  . בהרחבה

מסגרות השייכות לתחום התעסוקה בתוך שירותי סל  םהמועדונים התעסוקתיים הינ

שילוב בעבודה בשוק (השמה נתמכת :תעסוקהבסל שיקום קיימות שלוש סוגי מסגרות . שיקום

המועדון . ומועדון תעסוקתי) עבודה יצרנית בתוך מקום עבודה מוגן(מפעל מוגן , )החופשי

ניכר של אנשים בעלי קושי התעסוקתי בא לענות על הצורך בתעסוקה שיקומית עבור אחוז 

     . להשתלב במסגרות תעסוקה שיקומיות מתקדמות יותר קרי מפעלים מוגנים והשמה נתמכת

מתוך נתוני המחקר עולה כי המועדונים התעסוקתיים קולטים אוכלוסיה בכל הגילאים 

המשתקמים .שבעים ואף יותר, החל מתחילת שנות העשרים וכלה באנשים בגילאי שישים

רוב המשתקמים . נים התעסוקתיים מגיעים מכל סוגי מסגרות הדיור של סל שיקוםבמועדו

ללא (או יחידני ) דירה שכורה עם שותפים(והשאר בדיור מוגן קבוצתי , מתגוררים בהוסטלים

מועט של משתקמים אינם מקבלים שירותי דיור והמועדון משמש עבורם מסגרת ' מס). שותפים

  . שיקומית יחידה

עובד סוציאלי , ממנהל מועדון בדרך כלל התעסוקתיים קיים צוות המורכבבמועדונים 

מצבת כוח האדם נקבעת לפי סטנדרטים שנקבעו על ידי משרד הבריאות . ומדריכי תעסוקה

. המועדונים התעסוקתיים שייכים לחברות פרטיות או לעמותות.בהתאמה למספר המשתקמים

הכסף שנכנס . בור כל משתקם המגיע למועדוןמשרד הבריאות משלם בתדירות של אחת לחודש ע

הסכום הנותר מהווה רווח לגורם . מיסים ועוד,אחזקת המקום , משמש למתן משכורות לעובדים

. המועדונים התעסוקתיים עובדים בדרך כלל מהבוקר ועד שעות הצהריים המוקדמות. המפעיל

  . וקבוצותסדר היום במועדונים מובנה ומסודר ולעיתים משולבים בו חוגים 

על פי נתוני המחקר משתקמים המופנים למועדון התעסוקתי מאופיינים פעמים רבות 

ברמה תפקודית נמוכה באופן יחסי ובקושי משמעותי ביצירת קשרים בין אישיים מול חברים 
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, קושי בהתמדה בעבודה:כמו כן קיימים קשיים נפוצים נוספים. לעבודה ומול דמויות סמכות

המועדונים התעסוקתיים בנויים לתת מענה בתחומים . רה על היגיינה אישיתבהתארגנות ובשמי

המועדון עובד עם . אילו על ידי הקניית מיומנויות שיקומיות כחלק אינטגראלי מעבודתם

. תיווך ביחסים בין אישיים ועוד, הקפדה על רמת עבודה, התמדה, המשתקמים על עמידה בזמנים

בפרק זה אתייחס . ל המועדון הנה מתן עבודה למשתקמיםמטרה נוספת ומשמעותית ש, בנוסף

הקיים בין שיקום  שרהקשורות לק, לתמות העולות מתוך עבודת מנהלי המועדונים התעסוקתיים

  . ליצרנות, והקניית מיומנויות

חולקו התמות במחקר זה לתמות הקשורות , על מנת לדון בקשר בין שני המושגים

  ".נותיצר"ותמות הקשורות ל" שיקום"ל

  
   תמות לדיון - שיקום 

  

  מטרות המועדון התעסוקתי  1

    תפיסת השיקום התעסוקתי בעיני המנהלים   2

  .שיתוף מתמודדים כדרך שיקומית   3

    .ההיבטים המסייעים למשתקמים  בתהליך השיקום  4

  

  תמות לדיון –יצרנות  

 

   .מעבר להתמקדות בעבודה יצרנית    1

  צרנות במועדונים התעסוקתייםבין שיקום וי קשרה    2

  . אופן חלוקת התגמול הכספי למשתקמים    3

  . בעיות טכניות בשיווק ומכירות    4

  . פער בן אמונה ביכולת המשתקמים לחשש לפגיעה או לנסיגה    5

  

  

  .מדובר בהערה של כותבת העבודה, בכל מקום בו קיימים סוגריים בתוך ציטוט :הערה
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  שיקום 5.2

  

  מטרות המועדון התעסוקתי   5.2.1

  

אשר בהם עוסק מחקר זה עוסקים בפעילות בשלושה , המועדונים התעסוקתיים

  : פרמטרים מרכזיים

 " .תעסוקתי מועדון"פעילות חברתית הנובעת מתוך ההגדרה של   .א

עבודה ברמה , עמידה בזמנים: הקניית מיומנויות הקשורות בתפקוד במקום עבודה  .ב

 .יחסי עבודה תקינים ועוד ניהול, והספק סבירים

 .  חרושתית ויצירתית: עבודה  יצרנית   .ג

  . פרמטרים מנחים אילו תוארו בעבודתם של כל מנהלי המועדונים שהתראיינו למחקר

כים בראיית המועדון התעסוקתי כאחת המסגרות בעלות טווח המטרות הפרמטרים תומ

בטווח מטרות נרחב במועדון את ייחודיות העיסוק . הרחב ביותר בין מסגרות סל שיקום

בהרגלים הכי , אנחנו מתעסקים בכל: "התעסוקתי ניתן למצוא בדבריו של אחד המנהלים

בפועל . המטרה היא לקדם אותם בשוק העבודה בתחום התעסוקה... בסיסיים של אנשים

מכאן ניתן לראות כי המטרה הבסיסית של המועדון ". שנכנסים פנימה יש הרבה מטרות אחרות

. סוקתי הינה קידום בתחום הקניית המיומנויות התפקודיות הנדרשות בתחום העבודההתע

ניתן לראות את הדברים גם בדברי . טווח העיסוקים במועדון התעסוקתי נרחב ביותר, בפועל

השיקום מתחיל ומסתכל על השאלה עד כמה אנחנו עזרנו לאדם לקבל מיומנויות " מנהלת אחרת 

כל אחד פועל על פי תכנית , כך שהתהליך מאוד אישי....מן לעבודהמתחיל מלהגיע בז, שונות

   ".שמגדירה את המטרות שלו...אישית

הקניית מיומנויות תפקודיות ופעילות , מתוך ממצאי המחקר עולה כי השילוב של עבודה

שילוב . חברתית מייחד את עבודת המועדון התעסוקתי על פני המפעל המוגן וההשמה הנתמכת

 -מהווה יתרון של ממש לאנשים בעלי מוגבלות נפשית המעוניינים לעבור תהליך שיקומי ייחודי זה

המחקר מצביע על יחס שונה של כל פרמטר בעבודה השוטפת בכל מועדון . תעסוקתי אינטנסיבי

שונות זו מגדירה את ייחודו של כל מועדון תעסוקתי ומבוססת על תפיסה מקצועית . תעסוקתי

  .ועדונים התעסוקתייםואישית של מנהלי המ

  :תיארו מנהלי המועדונים את עבודתם בכל תחום במועדון, במחקר
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  . "מועדון תעסוקתי"פעילות חברתית הנובעת מתוך ההגדרה של '  א

  

משמעות למשתקמים  מהווה מסגרת חברתית מגבשת ומעניקההמועדון התעסוקתי 

. השקעתם המרובה בתחום זהמנהלים רבים ציינו את חשיבות המפגש החברתי ואת . רבים

המנהלים תיארו כי במועדונים נוהגים לאכול ארוחות משותפות המאורגנות על ידי המשתקמים 

חשיבות הפן החברתי עלה . חגים וימי הולדת, לחגוג ביחד אירועים שונים, כמו כן. ובסיוע הצוות

פן החברתי כאחד אחת המנהלות תיארה את ה. בראיונות באופן חוזר ונשנה ובהקשרים שונים

מנהל נוסף " נפגשים עם אנשים, מקום שרואים אנשים, מבחינת חברה..." ממטרות המועדון

אנחנו מתעסקים לכאורה רק בתעסוקה אבל ערכנו גם אירועים חברתיים ופעילויות :..." הסביר

עושים קפה ועוגיות , אנחנו למשל: "מנהלת אחרת תיארה את שיגרת היום החברתית". חברתיות

כאן ניתן לראות כיצד הפן ". מי שמגיע בחצי השעה הראשונה נהנה מהחברותא, על הבוקר

כמו "תחושת השייכות והרצון להיות , החברתי הכולל פגישה משותפת במועדון עם קבוצת שווים

מנהלת נוספת תיארה את . מהווה גורם מדרבן להגעה רציפה למועדון ועמידה בלוח זמנים" כולם

, מי שבישל מספר קצת על מה הוא הכין... בעשרים לאחת יושבים לאכול:" ...דוןשיגרת חיי המוע

כל משתקם מקבל אחריות אישית על , במועדון זה". מקבל משוב והולכים הביתה, איך הוא הכין

במקרה זה הכנת ארוחת צהריים לכל , הפידבק החברתי על עמידה בתחום האחריות. משהו

משתקמים להמשיך ולמלא את חלקם בפעילות השוטפת של המשתקמים  תורמת ומעודדת את ה

לא בכדי . ניתן לראות כי ההיבט החברתי בעבודת המועדונים משמעותי ביותר, אם כן. המועדון

למלא את הפן החברתי בחיי  היא ת המועדוןומטראחת מ, "מועדון תעסוקתי"ההגדרה הינה 

  .המשתקמים

  
  ום עבודההקניית מיומנויות הקשורות בתפקוד במק 'ב

  

המועדון התעסוקתי מסייע למתמודדים להקנות מיומנויות וכישורים שונים המסייעים 

במועדונים . מפעל מוגן והשמה נתמכת:להשתלבות במקומות עבודה מתקדמים יותר

. התעסוקתיים נעשית עבודה אינטנסיבית עם המשתקמים בתחומים הראויים לשינוי ושיפור

כפי שמתארת אחת , ן התעסוקתי במצבים ירודים מאודמשתקמים רבים מגיעים למועדו

עם קשיים להבחין בין צבעים או לא , לפעמים מגיעים הנה אנשים במצב מאוד ירוד: " ...המנהלות

". עם אותם אנשים אנחנו צריכים להתחיל מאפס בעצם. יודעים איך לשטוף כוס וכל מיני כאלה

אחת . ד ועוסקת בהיבטים שונים של שיקוםעבודת המועדונים עם המשתקמים אינטנסיבית מאו
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המטרות של המועדון זה קודם :" המנהלות תיארה את מטרת המועדון התעסוקתי שהיא מנהלת

שווה לך לצאת , מקום שאתה מחכה להגיע אליו, להקנות איזושהי מסגרת יומית משמעותית

. יסיות קודם כללפתח איזה שהן יכולות עבודה בס, אתה מפתח את עצמך, מה בשבילו'מהפיג

משהו מאוד , איזו שהיא מערכת יחסים עם מעביד, יציאה בזמן, הגעה בזמן, התמדה, הגעה

  ". ראשוני ובסיסי והלאה

רוב המנהלים שהשתתפו במחקר חילקו את המשתקמים במועדון לשתי קבוצות 

לא  קבוצה אחת של משתקמים מוגדרת כבעלת יכולות נמוכות מאוד שסביר להניח כי. עיקריות

קבוצה שנייה מורכבת מאנשים . תעזוב את המועדון לטובת מסגרת תעסוקתית מתקדמת יותר

שיכולים להתקדם בהמשך למסגרות תעסוקתיות , בעלי יכולות תפקודיות וחברתיות גבוהות יותר

גם נושא . עם כל המשתקמים תוארה עבודה אינטנסיבית על מיומנויות תפקודיות. אחרות

מתבסס ברוב המועדונים התעסוקתיים על סמך ניקוד על הצלחה ) קייםאם (התגמול הכספי 

לא כולם מקבלים את אותו שכר : " ניתן לראות זאת לפי תיאורי מתן השכר. במשימות שיקומיות

יש , וגם מי שמגיע אותו מספר, כי לא כולם עובדים אותו דבר ולא כולם מגיעים אותו מספר ימים

בגלל שזה מקום ...לה שעובדים ברצינותים להתחמק ויש כאכאלה שמסתובבים כל היום ומנס

ואנחנו לוקחים , לוקחים בחשבון יחס לחברים, שיקומי אנחנו גם לוקחים בחשבון היגיינה

  ....". בחשבון יוזמה

נושא . " המנהלים תיארו עבודה על משימות שיקומיות דרך מתן התגמול הכספי אם ישנו

רוב המנהלים ". לעשות ככלי שיקומי גם משהו שאני מקבלהתגמולים נולד בעצם מתוך הצורך 

שהשתתפו במחקר טענו כי המועדון התעסוקתי לא אמור לחלק כסף למתמודדים ועל כן התגמול 

הצהרת המנהלים הינה שמתן שכר מתקיים רק במסגרות . הכספי משמש רק תמריץ שיקומי

ל להגיד אני לא מקבל כאן מספיק אף אחד לא יכו. " מפעל מוגן והשמה נתמכת: מתקדמות יותר

תבצע , תתאזן, תצליח, בוא. שכר זה האתגר הבא. כסף כי הם יודעים שהם לא מקבלים כאן שכר

ניתן לראות כאן , אם כן...". שם יש שכר, לאורך זמן עבודה וננסה להעביר אותך למפעל המוגן

. קומיות למשתקמיםמשימה נוספת של המועדון התעסוקתי כמקנה מיומנויות תפקודיות ושי

  .בסעיף הבא נתייחס למרכיב העבודה בתוך המועדון התעסוקתי

  
            

  חרושתית ויצירתית: עבודה  יצרנית'  ג
  
  

רכישת המועדונים התעסוקתיים מהווים מסגרת חברתית ומקור ל, כפי שתיארנו

מנהלי  .דה יצרניתהמועדונים התעסוקתיים עוסקים גם בעבו, בנוסף .מיומנויות תפקודיות שונות
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המועדונים התעסוקתיים עושים מאמצים עילאיים על מנת למצוא מקורות עבודה למשתקמים 

ניתן לחלק את העבודות היצרניות במועדון התעסוקתי לעבודות חרושתיות . ולחלק תגמול כספי

עבודות חרושתיות הינן עבודות המתקבלות בשיטה הקבלנית  ממפעלים . ועבודות יצירתיות

עבודות הכוללות שלב ה. בהרכבה או פירוק של חלקים אילו עבודות הכרוכות בדרך כלל. ניםשו

עבודות חרושתיות הינן רוטיניות . התאם ליכולות המשתקמים במועדוןאחד או יותר מזה ב

התגמול עליהם נעשה בדרך כלל על פי התשלום שנותן . ומונוטוניות ונעשות בפרקי זמן ארוכים

  . ב מהמועדונים קיימות עבודות חרושתיות כחלק מן העבודה השוטפת במועדוןברו.ספק העבודה 

. כיום נתון זה השתנה, בעבר היה מקובל מאוד להעסיק משתקמים בעבודות חרושתיות

מנהלים רבים ציינו כי עבודות חרושתיות מתאימות למשתקמים רבים והרוטיניות שבהם מהווה 

ניתן לראות . טונית אשר קיים בה אלמנט של הרגעהיתרון למשתקמים הזקוקים לעבודה מונו

זאת בדברי מנהלת אשר חלק משמעותי מהעבודה במועדון התעסוקתי שהיא מנהלת מורכב 

, מאוד מארגן, זה משהו מאוד מרגיע... אנשים שעובדים בעבודה חרושתית: "מעבודה חרושתית

פשוטות שהרבה פעמים לאדם  עבודות:"... או על פי דברי מנהלת נוספת..." מאוד מסדר אותם

מאוד , זה מאוד אוסף, חולה נפש חלק מהחוויה של ההתפזרות של האישיות שלו לכל עבר

זמינות העבודה החרושתית והתאמתה למשתקמים רבים  מביאה מנהלים רבים ..."  מארגן

מספר מנהלים ציינו סלידה . להשתמש בסוג זה של עבודה במועדון התעסוקתי שהם מנהלים 

משעממת ומשפילה בגין התשלום הזעום , וקה מסוג זה של עבודה וראייתה כעבודה אוטיסטיתעמ

בתחום זה יש לציין כי כל המנהלים דיווחו כי התשלום הניתן עבור עבודות חרושתיות . עבורה

והסכמתם להמשך עבודה נובעת רק מתוך הצורך הראשוני להעסיק את , נמוך מאוד עד משפיל

ה שלי עובדים מאוד קשה 'החבר"הלים תיאר את תחושתו בקשר לכך אחד המנ.המשתקמים

אנחנו . זה כמעט עבדות. והסכומים שהם מקבלים הם מגוחכים, להכניס מעטפות לניילונים

אבל , מודים באלפי תודות לאילו שמואילים בטובם לתת לנו עבודה בשביל שנעסיק את האנשים

   .."..היה צריך לעשות מזה משהו הרבה יותר מכובד

 לאור יצירתית החלה להתפתח ברוב המועדונים בשנים האחרונות-העבודה היצרנית

לשם  משמעות התהליך הינו מעבר מעבודה המיועדת רק. חסרונות הקיימים בעבודה החרושתיתה

יזמות עסקית של , בבסיס התהליך. העסקת המשתקמים לעבודה יצירתית המבוססת גם על הנאה

וב ר. להגיע לסיפוק אישי של המשתקמים ונתינת תגמול כספי מנהלי המועדונים במטרה

בתחום האומנות . המועדונים התעסוקתיים התפתחו בתחום האומנות הקלאסית והשימושית

חלק . הקלאסית החלו לעבוד עם המשתקמים על פיתוח כישרונות אישיים בתחום הציור בעיקר
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,  אחרים. אנשים פרטיים ולמקורות עסקייםממנהלי המועדונים דווחו על מכירת יצירות וציורים ל

תחום . על הקמת תערוכות וגלריות אשר העלו על נס את יכולות המשתקמים בתחום האומנותי

בעלי יעוד , הכוונה לפרטי אומנות קלים. אחר בו עוסקים המועדונים הינו האומנות השימושית

אביזרי , מתלים שונים: מצואבין הפריטים ניתן ל. ומטרה הנמכרים בדרך כלל בירידים שונים

בתחום זה בא לידי ביטוי שינוי תפיסתי של יזמות . קישוטים לבית ועוד, משרד דקורטיביים

חלק מהמועדונים החלו לפתח סדנאות בתחומים שונים עבור , בנוסף. במועדונים התעסוקתיים

תחום כלל בדרך בבמסגרת הסדנאות המשתקמים מעבירים למשתתפים פעילות . ילדים ומבוגרים

ניתן . הפניה לקהילה והיכולת להעניק לאדם אחר מהווה מקור של העצמה למשתקמים. האומנות

אני חושבת שגם :" לראות זאת בדברי מנהלת שאחד מתחומי העיסוק במועדון שלה הינו סדנאות

וגם אצלנו מלבד הרווח של , האוכלוסייה שאנחנו מעבירים לה את הסדנאות יוצאת מרווחת

לא מתלמדים אלא מלמדים , הם פתאום מוצאים את עצמם לא מטופלים אלא מטפלים ההכנסה

, מועדון אחד מתוך המשתתפים במחקר עוסק גם בנתינת שירותים של מספרה". וזה נורא מעצים

כל השירותים ניתנים על ידי משתקמים שעברו הכשרה . ערבי שירה ועוד, מסעדה, מכון יופי

  . ומיועדים לקהילה

הפעילות החרושתית היא : "עביר את רוב העבודה ליצרנות תיאר את המעברמנהל שה

אנחנו הגענו . מאוד מתסכלת אותנו בגלל שמי שמרוויח בעצם זה מי שנותן לנו את העבודה

אני לא מדבר , ה שלנו יוכלו להרוויח איזה שהוא שכר סביר'למסקנה שאם אנחנו רוצים שהחבר

כל המנהלים שעברו ". ולהיות אנחנו בעלי הבית של הפעילותאנחנו צריכים ליזום , על מינימום

לעבודה יצרנית או שהעבירו חלק מפס היצור לסוג כזה של עבודה דווחו על קשיים אולם גם  על 

המשתקמים חשים חיבור לתעסוקתם ומביעים התעניינות . שביעות רצון רבה מצד המשתקמים

החלו , י שגרם המעבר היזמי המתוארבנוסף לסיפוק האישי והמקצוע. במכירת המוצרים

במועדונים התעסוקתיים לתת תגמול כספי למתמודדים שנבע מתוך מכירות של מוצרים בהם 

אנחנו " על פי תיאור של אחת המנהלות. קיים רווח גדול יותר מאשר המוצרים החרושתיים

דה השורש הוא במהלך העבו...זה היעד...זה משהו שעומד פה מולם, מודיעים לכולם שיש הזמנה

כולם עושים . כולם מתגייסים לטובת העניין. הביצוע של ההזמנה וכולם הולכים בכיוון הזה

המנהלת הקודמת של המקום בנתה חזון הפיכת הסדנא הקטנה : "מנהלת נוספת תיארה." משהו

לגמרי ובחנות " פראקסלנס"יצרנות ...סטודיו גלריה...הזאת לאומנות בעצם כלי שיקומי חדש

  ".וזה בעצם השיא של היצרנות, ו מוכרים אותןשלנ
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האומנות , בחלקם.  הבחירה בתחום האומנות מאפיינת את רוב המועדונים התעסוקתיים

מדברי המנהלים . הינה מרכז עבודת המועדון ובחלקם יש כמה סוגי עיסוקים ובתוכם אומנות

להרוויח כסף לתגמל את מבחינת דרך האחת . כפולה עולה כי לעיסוק בעבודות אומנות משמעות

המנהלים גורסים . כיום ניתן לראות בירידים רבים את חפצי האומנות השימושית. המשתקמים

המשמעות השנייה . כי המשתקמים יכולים ליצור עבודות ברמה טובה שימכרו בהזדמנויות שונות

 .אשר המודעות אליו התפתחה מאוד בשנים האחרונות טמונה בקשר שבין טיפול לאומנות

דימויים ומטאפורות הינם חלק . אומנותית מבוססת על שימוש במטאפורות-העבודה הטיפולית

  . רגשות ומצבים מורכבים, ומאפשרים לנו לתאר מחשבות, נכבד מן השפה היומיומית שלנו

מטאפורות פסיכולוגיות ומערכת : הטיפול באומנות משתמש בשני סוגים של מטאפורות

חומרי האומנות משמשים דרך להוות ייצוג של תחושות . ותהמטאפורות של חומרי האומנ

חשיבותו של המוצר האומנותי טמונה בתהליך היצירה עצמו אשר ). 1997, אורבך וגלקין(המטופל 

האומנות קשורה באופן ישיר לנפש והעיסוק בה , מכיוון שכך. מוביל לתהליך פנימי שעובר היוצר

טיפול  (Spaniol, 2003)על פי ספניול ). 2007, יבדוי(מעלה את מה שטמון מתחת לפני השטח 

דבריה של . באומנות מוגדר כאחת הדרכים המועילות לסייע לאנשים הסובלים ממוגבלות נפשית

הציור עוזר להם בעצם לשים את " אחת המנהלות מסכמים את תרומת האומנות למשתקמים 

ר לראות גם את האור בקצה תמיד אפש. הדברים על הנייר ושזה לא סוף העולם להיות חולה

  ...". המנהרה למרות הכול

באומנות ככלי לעבודה טיפולית עם  עוסקים רבים במועדונים תעסוקתיים ,אם כן

המנהלים דיווחו כי העיסוק באומנות תואם את . בנוסף לרווח הטמון במכירתם, משתקמים

טוי אישי בצד תגמול רצונותיהם ויכולתם של רוב המשתקמים העובדים במועדונים ומאפשר בי

   .כספי

     .בתמה הבאה נדון בתפיסת השיקום התעסוקתי כפי שהצטייר מדברי המנהלים
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  תפיסת השיקום התעסוקתי בעיני המנהלים   5.2.2

  

המנהלים שהשתתפו במחקר זה תיארו בדרכים דומות את משמעות השיקום בתוך 

ססה על העיקרון של החזרת התפיסה הרווחת בנושא זה התב. המועדונים התעסוקתיים

ההתבגרות  פורצת בדרך כלל בגילחלת הסכיזופרניה מ. המשתקמים לחלק מתפקודיהם הקודמים

שיא שכיחות התחלואה הינו בין אמצע העשור השני לאמצע העשור הרביעי . ובבגרות הצעירה

ים וץ מחלתם חיעד לפר משתקמים רבים מנהלים). 1995, מוניץ ונוימן, טיאנו, אליצור(

כתוצאה מפרוץ המחלה או ממהלכה לעיתים נפגעת שיגרה זאת . שיגרת חיים תקינהנורמטיביים ו

, במסגרת המחקר. לימודים ומקצועות שעסקו בהם,תחביבים , והמשתקמים נוטשים עיסוקים

עלה באופן בולט ניסיון המנהלים לעבוד בדרכים שונות עם המשתקמים על מנת להוציא לפועל 

   .רים הקיימיםמחדש את הכישו

פרצה , אנשים שהגיעו ממקום נורמטיבי בעבר: "אחת המנהלות תיארה את התהליך

מגיעים לאיזה טיפול ואיזון אבל כשהם יוצאים , בדרך כלל הם מתאשפזים בבתי חולים, מחלה

ואז בעצם הם ....בעצם הם אנשים שאיבדו מיומנויות שהיו להם. הם כבר לא אותם אנשים

המטרה הרחוקה שלו היא להיות מסוגל לחזור למעגל , קום שהמשמעות שלוצריכים לעשות שי

המנהלים תיארו את עבודת השיקום במועדונים שתפקידה לסייע לאנשים , כלומר. "העבודה

  . לחזור עד כמה שאפשר לרמה התפקודית שהייתה בעבר

, גרתשנה היו בבית בלי שום מס 25יש לי פה לפחות שניים ש :"  מנהלת אחרת תיארה

אחד היה עם רקע של ציור ועשה פה ממש תהליך העצמה , ואיכשהו הגיעו הנה, אשפוזים חוזרים

   ".וככה שינה את החיים ממש לטובה... חזר לצייר אחרי שנים שלא צייר, מדהים

תוך כדי קילוף : "...התעסוקתי שהיא מנהלת הקמת המועדוןארה את תימנהלת נוספת 

או שהם עבדו פעם לפני פרוץ המחלה , שאו היה להם עסק זעיר בביתכל השכבות של הבצל גילינו 

ששאלנו אותם מה הם היו רוצים . התעסקות עם משהו, איזשהו עיסוק, והיה להם איזשהו כישרון

אותה מנהלת תיארה את התועלת ..." המבנה היה קיים ואז לתוך המבנה יצקנו תכנים, שיהיה פה

 בויים והוצאתם מן הכוח אל הפועל ברמת פיתוח המקוםהרבה שנוצרה בגילוי הכישרונות הח

פתחנו גם את המרכז צורפות שלנו . "על בסיס הכישורים של המשתקמים עצמם וסדנאות העבודה

תכשירים עדינים ...תעשיה אווירית...כי גילינו שיש הרבה אנשים שעסקו במוטוריקה עדינה

  ". ל "לצה
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תחומי העיסוק במועדון התעסוקתי נבנים תהליך חדש אשר במהלכו  מתרחשבאופן כזה 

עיקרון . המקום מתאים את עצמו למשתקמים המועסקים בו וכךעל בסיס הכישרונות האישיים 

שיתוף מתמודדים ומיצוי , זה תואם את ההבנה השיקומית בדבר חשיבות הבחירה העצמית

תראיינו למחקר המנהלים שה, יחד עם זאת. פוטנציאל אישי כחלק בלתי נפרד מתהליך ההחלמה

חלק מהמנהלים תיארו . דיברו על הקושי במשימה של החזרת המשתקמים לתפקודים קודמים

ניתן לראות  .קושי בהשגת מטרתם באופן מלא ותיארו השלמה גם עם החזרת חלק מן הכישורים

אצל חלק מהאנשים אנחנו . המילה שיקום היא מילה לא פשוטה":נוסף מנהלזאת בתיאורו של 

שיקום במובן הכי עילאי של המילה אולי זה לקבל בן אדם . ליחים להגיע לשיקום באמת מצ

ולהצליח יחד איתו לבנות את הכישורים שלו שהוא יוכל לצאת מפה ולחזור " על הקרשים"שהוא 

משום שלפני , בשבילי שיקום זה להחזיר את האדם ליכולות המקצועיות הקודמות שלו ...לקהילה

אחד מנהלים תיאר כי במועדון שלו החלו לעבוד על נגינה . ..."בר הכי טוב כדהמחלה זה נראה לי 

קיבלנו אנשים שניגנו . "לאחר שגילו כי מספר לא מבוטל של מתמודדים ניגן לפני המחלה והפסיק

פתאום . כ הפסיקו כמו הרבה מאוד לאורך החיים שלהם"ואח, בילדות, בכלי נגינה לפני המחלה

ניתן לראות כי הנושא של חזרה לתפקודים קודמים מהווה מרכיב חשוב  ,אם כן". פה חזרו לנגן

מדובר על שינוי חשיבתי הדוגל בהתאמה של אופי , בנוסף. בעבודת המועדונים התעסוקתיים

העבודה במועדונים התעסוקתיים לכישורי המשתקמים שעובדים במקום והגדלת הפוטנציאל 

  . האישי של כל משתקם

ם שעלו במסגרת הגדרת השיקום הינו אמונה בצדדים הבריאים אחד העקרונות הנוספי

מספר מנהלים תיארו בעבודתם התייחסות דווקא . הקיימים באדם בעל המוגבלות הנפשית

אחת המנהלות . לצדדים בריאים וחזקים באדם עצמו ולאו דווקא להיבטים הקשורים למחלה

ככה אתה מחזק לו את הצדדים  ככל שאתה מדבר לצדדים הבריאים של הבן אדם:" תיארה זאת

זה לא שאני לא מקשיבה לאנשים כשמתעוררות בעיות להיפך אני ...ככה אני מאמינה. הבריאים

מנהלת אחרת תיארה עבודה על ". תמיד אוזן קשבת אבל לא נוברת יותר מידי במחלות שלהם

קודות החלשות אנחנו מצליחים לאתר את הנ: " ...נקודות חולשה לשם הפיכתן לנקודות של חוזק

אם חבר כל היום מסתובב לי פה ואני מצליחה להושיב אותו על . אצלם ולחזק אותן דרך העשייה

ניתן לראות כי המועדונים  כאן". זו עבודה פרטנית אחד על אחד. הכסא זו התקדמות מאוד גדולה

התעסוקתיים מנסים לעבוד על שיקום פרטני של משתקמים ולסייע להם בנקודות החלשות 

  .אצלם
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בסעיף הבא נדון . לשיקום המתמודדים קיימים היבטים נוספים המסייעים לתהליך

בעיקרון השותפות המסייע למשתקמים בעלי מוגבלות נפשית להתקדם בתהליך השיקום 

  .  במועדונים התעסוקתיים

      

  שיתוף מתמודדים כדרך שיקומית    5.2.3

  

המוגדר , דת לעיקרון השיתופיותמנהלים רבים שהשתתפו במחקר תיארו חתירה מתמ

על פי עקרון זה . בתהליך השיקום וההחלמה ביותר העקרונות החשובים והמשמעותייםכאחד 

בעבר הייתה מקובלת . לאדם יש זכות להגדרה עצמית ולכן הכרחי שיהיה שותף בכל שלבי הטיפול

כיום מקובלת . תפיסה פטרינלסיטית שיצרה יחסי תלות בין מטפל למטופל ולא אפשרה שותפות

). 1998, לכמן(הגישה הדוגלת כי משתקמים הינם שותפים מלאים בתהליך אותו הם עוברים 

. שיתוף המתמודדים עקרון את משמעותי בעבודתםציינו כחלק מנהלי המועדונים התעסוקתיים 

היא תיארה . אחת המנהלות תיארה את תהליך ההקמה של המועדון התעסוקתי אשר היא מנהלת

צוות רחב ובתוכו  משמעותי של הבניית תכני המועדון באמצעות וועדת היגוי בשיתוףתהליך 

ובגדול כשהתחלנו את ועדות , ידעתי שאני לא רוצה שזה יהיה חרושתי. "...מתמודדיםנציגות ל

החברים לקחו חלק פעיל בכל הרבדים , ההיגוי עם נציגים של ביטוח לאומי ומשרד הבריאות

אותה מנהלת ציינה את מודל ...". ףה הם רוצים שיהיה כאן בסניכשהם שותפים מלאים במ

בעצם אומר שזה  " "club-houseאז ה. "כמודל מנחה בעבודה עם מתמודדים  "club-house"ה

אבל זה ברמה אחרת זה ברמה של בית , צריך להיות בית למתמודדים שהם מפעילים בעצמם

קים שלקחנו החל...על ידי המתמודדים עצמם זה בעיקר מופעל...שאתה מגיע אליו והוא לשירותך

אותה מנהלת תיארה את שיתוף המתמודדים  ". לא של האנשים שלנומשם זה בעצם השיתוף המ

  . כערך מוביל וחתירה מתמדת לקיום עיקרון השיתוף בכל היבטי עבודת המועדון

הלים אחד המנ. בהיבטים שונים, מנהלים נוספים התייחסו לעיקרון שיתוף המתמודדים

יש לנו וועד שהם דואגים לכל מיני . "תיאר דרך לשיתוף מתמודדים על ידי בחירת וועד מועדון

הוועד חברים נבחר בבחירות על ידי כל , ה פה 'דברים שקשורים לאיכות החיים של החבר

בדרך זאת בא לידי ביטוי הרצון לשתף את המתמודדים בהחלטות המתרחשות ...."המשתקמים

דרך אחרת שתוארה . במועדון באמצעות נציגים שבחרו המתמודדים בעצמם באופן יומיומי

  :במחקר הייתה השגת  שותפות באמצעות ישיבות עם המתמודדים כפי שתיארה אחת המנהלות
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אנחנו רוצים אותם ומקדישים את הזמן , אנחנו לא רוצים אנשים אפטים ופסיבים"

עושים את כל , מתרגזים, שואלים שאלות, לשיחה דו שבועית עם המשתקמים שבה מעלים הצעות

אותה מנהלת קישרה את עיקרון ". אדם צריך לעמוד על שלו. התהליך שהוא מאוד חשוב

ביים ויעמדו על אלא יהיו אקטי, השותפות למטרה שהמתמודדים לא יאמצו תפיסה פאסיבית

יחודית אחד המנהלים שהתראיינו למחקר תיאר את תפיסתו כמנהל בדרך י. השגת מטרותיהם

אני מנהל את המקום מול הרשויות לא :"אשר משקפת בצורה הבולטת ביותר את עיקרון השיתוף 

יש אנשים שרוצים לעשות משהו יצרני אז אני ...אני לא מחליט לאנשים מה לעשות. מול האנשים

מנהל זה הציג את גישתו ". אני פה בשביל לשרת את האנשים...עוזר להם לעשות משהו יצרני

מהווה את קצה הרצף , גישה זאת. כעוזר להם ולא כמחליט עבורם, מלא של המתמודדים כשותף

דרך נוספת שעלתה בראיונות הייתה בצורת חלוקת . בגישת המנהלים בקשר לשיתוף מתמודדים

כל אחד יש לו תחום אחריות : "אחת המנהלות תיארה זאת. אחריות בתחומים שונים במועדון

התאמנו את תחומי האחריות לכל . מי פעם ביום ומי פעם בשבוע, תושהוא צריך למלא או, אישי

  ...."אחד מהמשתקמים גם לפי הרצון שלו

ניתן לסכם כי עקרון השיתוף מתאים לגישה החדשה בטיפול באנשים בעלי , אם כן 

המנהלים תופסים את המשתקמים כבעלי זכות וחובה להחליט בכל העניינים . מוגבלות נפשית

המנהלים שהשתתפו במחקר תיארו חשיבה עקבית . במקום התעסוקה שלהםהקשורים גם 

ומעמיקה בנוגע לתחומים בהם אפשר לשתף את המתמודדים והדרך לעשות כן באופן שיאפשר 

  .   את שיתוף המתמודדים בדרך הנכונה והטובה ביותר

  

  .  ההיבטים המסייעים למשתקמים  בתהליך השיקום 5.2.4

  

בה וייחודית התעסוקתי עוסק במספר תחומים ומהווה מסגרת רחהמועדון , כפי שתואר

למשתקמים בצורה  עוסקת בהיבטים שלדעת המנהלים עוזרים, תמה זו. עבור המשתקמים

  . תהליך השיקוםהטובה ביותר להתקדם ב

תעסוקתי כמסגרת אשר ההמועדון שהשתתפו במחקר ציינו את תרומת  המנהלים כל

היבטים אילו בתוך עבודת  .ושייכות שותפות, ביתיות, מעניקה לחברים בה תחושת חום

המועדונים הוצגו על ידי מנהלי המועדונים התעסוקתיים כמשמעותיים ביותר עבור הצלחת 

, אהבה, חום": תיארה את גישתה בנושא זה אחת המנהלות. תהליך השיקום של חברי המועדון
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אין פה דיסטנס ביני לבנם , מסוים במובן, אני משתדלת גם להיות חברה שלהם...הקשבה בעיקר

מנהלת אחרת ". מחזקת את הצדדים הבריאים שלהם כל הזמן...הם יכולים לשתף אותי בכל

אנשים מגיעים לפה . אני חושבת שמה שהכי עוזר להם קודם כל זה האנושיות שיש פה: " סיפרה

ה נותן ממש את ז, זה הדבר המשמעותי. ממש יצרנו משפחה קטנה. יש להם חממה. כי טוב להם

  ".  הטון לטוב ולרע

מסייע אמצעי עם צוות המועדון הקשר האישי והבלתי  דווקא מנהלים רבים חשים כי

בכל המועדונים עובדים מדריכים שיקומיים אשר נמצאים בקשר  .למשתקמים ומקדם מוטיבציה

רך כלל המדריכים השיקומיים אינם אנשי מקצוע והקשר עימם בד. רציף וישיר עם המשתקמים

בעיקר עם המדריכים , המנהלים רואים את הקשר שנוצר. חם ובעל אלמנטים חבריים, פתוח

מנהלים ציינו כי גם . השמוצגים כקרובים ביותר למשתקמים כגורם שיקומי מסייע ממעלה ראשונ

בתקופות משבר וקושי משתקמים רבים עושים מאמצים להגיע למועדון ובכך להתגבר על 

אם היית באה ושואלת את האנשים למה הם באים , תראי:" רה מנהלת נוספתמצוקתם כפי שתיא

מנהל " התשובה שחוזרת על עצמה שוב ושוב כי יש פה עוד בית ויש פה עוד אנשים כמוני. הנה

הכי , שכונתי, מקצועי מהמקום הכי כאילו חברי-מה שעזר זה הקשר האישי הלא" נוסף ציין כי 

  ." ממש, של האנשיםזה גרם למהפכים בחיים . עממי

 שוב בהתקדמות בתהליך השיקום טמוןהמנהלים שהשתתפו במחקר טענו כי חלק ח

בנקודה . בגישה חיובית של הצוות המטפל ואמונה ביכולת ובפוטנציאל השיקומי של המשתקמים

בודה המנהלים מתארים ע. זאת נכנסת החשיבות הטמונה בהדרכה מקצועית של  צוות המועדון

. עם האתגרים השיקומיים הכרוכים בעבודת המועדון נכונה התמודדותכת הצוות למאומצת בהדר

המנהלים תיארו כגורם מסייע את עקרון הציפייה מהמשתקמים להגיע להישגים ולהתקדם 

אדם שלא מצפים ממנו לכלום הוא לא שווה :" תיארה זאת אחת המנהלות. בתהליך השיקום

המנהלים ". יבים כשלא משיגים את הציפייה הזאתאנחנו בהחלט יוצרים ציפייה ומג. כלום

עמדה זאת מסייעת למשתקמים להאמין בעצמם , לדבריהם. מציגים רף ציפיות למשתקמים

  . ובאופן כזה יש סיכוי רב להתקדמות בתהליך השיקום

. אחד המנהלים הביא גישה מעניינת והתקשה לציין גורם מסוים אשר מסייע בתהליך

פעמים , וכן,המאפשרים לאדם לפתח יכולת שהייתה בעבר מסייעת מאוד הוא גרס כי תהליכים 

בצער את  מנהלת אחת ציינה. המערך השיקומי האישי מתעורר דווקא עקב משבר ולא הצלחות

המשתקמים בוחרים לבוא למועדון התעסוקתי לא מסיבות של תעסוקה אלא מסיבות העובדה כי 

  :  הקשורות להיבט החברתי אחרות
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כך , צער לא יכולה להגיד לך שאני מרגישה שהעבודה והיצירה היא מרכז הענייןאני ב"  

אבל הם לא היו . אם היינו יושבים פה ומפצחים גרעינים גם אז הם היו באים. ההתרשמות שלי

  ". מתפתחים מבחינת השיקום התעסוקתי

מוצלח כי השילוב של עבודה עם סוג של טיפול שיקומי מתגלה כ ציינו המנהלים, בנוסף

השילוב : "מאוד ומעניק לאנשים הזדמנות תעסוקתית בצד הכלה כפי שהדגימה אחת המנהלות

מנהלים רבים ציינו ". נותן להם דלק, הזה בין טיפול לשיקום מאוד עוזר להם בצד של התעסוקה 

תחושה זאת לדעתם ". גובה העיניים"כי הם מנסים לא להתנשא על המשתקמים ולדבר אליהם ב

  . ם היא להצלחת תהליך השיקום של המשתקמיםמסייעת ג

מנהלים פתחו ' מס. מנהלים דיברו על הפניה לקהילה כחלק מעבודת המועדון, לבסוף

הפניה לקהילה מעצימה את תחושת . סדנאות שאותם מנחים המשתקמים ומיועדות לקהילה

: הליםניתן לראות זאת בתיאורי המנ.הנורמטיביות ומסייעת למשתקמים בתהליך השיקום

אז לא כולם יכולים לעשות הכול ...סדנאות סבונים לילדים כל קיץ, אנחנו גם עושים סדנאות..."

בהתחלה הם באים איתנו וצופים בנו ולאט לאט הם . אבל המטרה היא בשלבים, מיד בהתחלה

בקיץ :" ...או לפי תיאור מנהלת אחרת..." נכנסים לעניינים עד שהם יכולים לנהל הכול בעצמם

כל ההכנסות ...ה שלנו הם מפעילים בעצם את האירוע'החבר...חנו מארחים פה קבוצות במאהלאנ

  ". מתחלקות בין האנשים

הגורמים המסייעים בתהליך , לדעת המנהלים שהשתתפו במחקר אם כן ניתן לראות כי

. השיתוף ועוד, השייכות, ביתיות שלותחושת ה השיקום התעסוקתי במועדונים נובעים מתוך

דה זאת עומדת בסתירה אפשרית לעיקרון הטמעת העבודה היצרנית על ידי מנהלי המועדונים נקו

המנהלים גורסים כי עבודה יצרנית מסייעת למשתקמים בהגשמת , מחד. התעסוקתיים

המנהלים ציינו גורמים אשר אינם קשורים ליצרנות כמסייעים ותורמים , מאידך. מטרותיהם

ראיית המועדון כמסגרת המעניקה ויה להיפתר באמצעות סתירה זאת עש. לתהליך השיקום

  .מלבד תעסוקה, לאנשים בו יתרונות רבים
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  יצרנות 5.3

  מעבר להתמקדות בעבודה יצרנית    5.3.1

  

פעילות : בתמות הקשורות לשיקום דנו במטרות השונות של המועדון התעסוקתי

עסקנו , כמו כן. רתית וחרושתיתיצי-הקניית מיומנויות תפקודיות ועבודה יצרנית, חברתית

  . בגורמים המסייעים לתהליכי השיקום במועדונים

משמעותי ביותר חל בגישה שינוי ולה באופן ברור וחוזר על עצמו כי מהמחקר ע, עם זאת

  . כלפי עבודה יצרנית במועדונים תעסוקתיים

ותי העבודה היצרנית בעיקר היצירתית החלה לתפוס מקום משמע, בשנים האחרונות

על מנת רוב המנהלים תיארו השקעה עילאית של מאמצים . בעבודת המועדונים התעסוקתיים

מטרת העבודה היצרנית להגדיל את . למשתקמים בעיקר יצירתיים, יצרנים למצוא מקורות עבודה

אחד החידושים המשמעותיים אשר עלה מן . למשתקמים תגמול כספי הכנסות המועדונים ולתת

, המנהלים בעבודה אשר אינה רק מתגמלת כספית אלא גם מעניקה משמעות המחקר הינו רצון

  . עניין וסיפוק אישי

המנהלים שהשתתפו במחקר רואים ביצרנות מקור לביטוי נורמטיבי של יכולותיהם 

שאיפה למטרות נורמטיביות מהווה אחד מן העקרונות העיקרון . האישיות של המשתקמים

לאפשר לאדם להשתלב בקהילה ולנהל חיים  שמטרתם וההחלמה המנחים בבסיס  השיקום

התהליך השיקומי אמור להתרחש בסביבה הקרובה ביותר שהמשתקם יפגוש בקהילה . עצמאיים

המועדון התעסוקתי בהיותו מתבסס על עקרונות שיקומיים מבקש לתת ). 1998, לכמן(

ומנויות הדומות דורשת מן המשתקם מי אשר למשתקמים את האפשרות לעבוד בעבודה יצרנית

התמדה , אסטטיקה, הספק, דיוק: בין המיומנויות. לאילו הנדרשות במקומות עבודה בקהילה

מנהלת . הקפדה על מיומנויות אילו מביאה לייצור עבודות בעלות ערך שניתן למכור. ועוד

אבל כשהוא יכול ....אדם שמאוד מתפזר הוא לא יכול לייצר: "שהשתתפה במחקר תיארה זאת

מאוד מביא לידי ביטוי את הרצון שמישהו יקנה את , הוא מביא לידי ביטוי את עצמו לייצר

עבודה יצרנית מביאה לתוצרים מועילים שאדם אחר יכול לקנות ". או ייקח אותה, העבודה שלו

יכולת המשתקמים לייצור שכזה נותנת תחושת ביטוי עצמי ומסוגלות אישית . ולהשתמש בהם

כך שעבודה ויצירה  ב תדהתפיסה המקובלת כיום בקהילה מתמק. ומותאמת לתפיסת הקהילה

, יצירתיות, הכרה, ביטוי עצמי אדם עשוי למצוא בעבודה .של האדם מעמדההכרה וה ות אתרמשפ
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 שאלה) משתקמת(היום חברה : " כפי שתיארה מנהלת נוספת (Blustein, 2008) ותסיפוק ומשמע

מבחינה שיקומית זה אומר . זה אומר המון? תימכרהעבודה הזו ? אותי מהעבודה הזו אני אקבל

  ".... וקנו אותו אנשים, הדבר שלי התעניינו בו, עשיתי משהו. המון

הטפילד  .בנושא זה נכנס התחום של לקיחת אחריות אישית כמקובל בכל מקום עבודה

כחלק מתפיסת ההחלמה את עקרון לקיחת  מציינות )Hatfield & Lefley, 1993(ולפלי 

 למוגבלות הנפשית קורבןכ המשתקם מעבר מתפישה עצמית של, משמעות העיקרון. יותהאחר

מי : "מנהלת אחרת הסבירה זאת. לתפישה מחודשת של יכולת לבחור מתוך קבלת אחריות

להיות , שהוא עושה צעד גדול יותר לקבלת עצמו, שנמצא בגלריה מעיד מהבחינה השיקומית שלו

כלומר משתקם יצרני צריך לקחת אחריות על חייו ולשלוט ". ולמקד משה, מסוגל לצאת מהבלבול

לקיחת האחריות הכרוכה בעבודה יצרנית מעניקה על פי דברי אותה מנהלת משמעות . בהם

, הורות, יש עוד סוגים. סוג של משמעות. אני חושבת שאדם יצרני מקבל משמעות לחייו". לחיים

 הוא, היכולת לעשות משהו משמעותי, ות מועילאני חושבת שהיכולת להי. קבלה, אהבה, נישואין

היצרנות מוגדרת כמשימת חיים כמו כל משימה אחרת ". הוא נותן תחושת ערך, שיקומי לגמרי

  . מילוי המשימה מעניק סיפוק ומשמעות אישית. והמשתקמים מצופים למלא אותה

ם לקבל המשתקמים מעוניינים ודורשי. נושא השכר עלה במחקר בהקשר זה באופן נרחב

המנהלים רואים בדרישה לשכר צורך לגיטימי של המשתקמים וגורם . שכר בעד עבודתם

וזה ממש תנאים ...אנחנו עובדים חלק שם וחלק שם: " מנהלת אחת תיארה. מוטיבציה בפועל

אותה ...." אני חושבת שהם מצליחים לעמוד בזה בגלל המוטיבציה של הכסף, בלתי אפשריים

עשינו שיחת משתקמים ממש אתמול ודיברנו : "עניינת עם המשתקמיםמנהלת תיארה שיחה מ

להפתעתי בשיחה פה אתמול ...איתם על המינון בין עבודה עבור הזמנות לבין יצירה חופשית

זה ממקד אותנו זה סיכוי לעוד כמה , אנשים אמרו בעצם אנחנו רוצים לעבוד על הזמנות

  ". אני עושה למה אני מקבל זה שינוי גדול בהבנה של הקשר בין מה.גרושים

. הרצון שהמשתקמים יקבלו כסף עבור עבודתם מאפיין את גישת כמעט כל המנהלים

אולם מעולם , העבודה החרושתית הייתה מקובלת כמעט בכל המועדונים התעסוקתיים בהקמתם

חלק מהמועדונים עסקו באומנות קלאסית ולא השקיעו משאבים . לא הניבה רווח כספי ראוי

כיום התפיסה החדשה שמשתקמים צריכים לקבל תגמול כספי . רת יצירות המשתקמיםבמכי

כפי שתיאר אחד . עבור עבודתם הביאה למעבר לעבודה יצרנית וליזמות בתוך המועדונים

המועדון התעסוקתי שלנו לא שילם לאנשים במהלך הרבה שנים ולא היה :" המנהלים הוותיקים

מנהלת שבעבר עבדו במועדון שהיא מנהלת ". תיות ולא ליצרנותהיה מכוון ליציר. מכוון ליצרנות
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אין ספק שמבחינת המשתקם עבודה יצרנית היא . " בעבודה חרושתית וכיום יצירתית תיארה זאת

יותר ממלאת ויותר ממצה ויותר מכניסה וזאת המטרה שלנו בעצם לאפשר להם להכניס יותר 

  ". כסף שייתן להם להרגיש שהם יותר שווים

כל המנהלים ציינו את גורם השכר כבונוס כיוון שהמועדון אינו אמור לחלק שכר , זאת עם

בנקודה זאת נכנסת מטרתו של המועדון כמקנה מיומנויות תפקודיות וחברתיות . למשתקמים

. אני חושבת שהכסף הוא לא יתרון:" כפי שתיארה אחת המנהלות. ולאו דווקא כנותן תגמול כספי

הכסף הוא סוג של אקסטרה שאתה . זה לא. ד תבואו כי מקבלים כסףאני לא יכולה להגי

המנהלים משתמשים ברצון המשתקמים לקבל שכר עבור עבודתם כגורם ממריץ למעבר ..." מקבל

ניתן לראות זאת בדברי אחד . לעבודה במפעל מוגן אשר בו בהגדרה מקבלים תגמול כספי

יש לזה גם אפקט . ם וזה הולך למשתקמיםהסכומים שאנחנו מקבלים הם מאוד קטני:"המנהלים

שהסכומים במועדונים הם מאוד קטנים אז יש תמריץ לצאת החוצה להתקדם למפעלים , שיקומי

הסיבות . קיימות סיבות רבות למעבר לעבודה יצרנית במועדונים התעסוקתיים, אם כן". המוגנים

לים להגיע למיצוי שעסקנו בהם קשורות לתפיסות חדשות של המשתקמים כיכולים ומסוג

               .נורמטיבי במידת האפשר של יכולותיהם

שי של סיבה נוספת אפשרית למעבר לעבודה יצרנית עשויה להיות קשורה לקו  

המועדונים זקוקים  .המועדונים התעסוקתיים להחזיק את עצמם מבחינה כלכלית בעידן ההפרטה

, וצריםההכנסה מתבססת על מכירת מ .להכנסה כספית שוטפת על מנת להעסיק את המשתקמים

כל המועדונים אמורים : ..."אחת המנהלות תיארה את הקושי. ונתינת שירותים, עריכת סדנאות

כדי לממן את כל החומרים . הקונפליקט הגדול, שבעצם פה מגיעה הסתירה. לכלכל את עצמם

וכשאין , ז אין כסףוכשאין מכירות א. יש צורך למכור את כל המוצרים שאנשים עושים, האלה

יש לנו אינטרס מאוד ...ושאין תעסוקה אז הם נורא משתעממים, כסף אז אין תעסוקה לאנשים

המנהלים תיארו את השימוש בכספי המכירות לטובת קניית ...". גדול למכור דברים כדי לשרוד

לל כל הכסף ובכ: " אחד המנהלים תיאר זאת. ציוד וחומרים הדרושים להמשך הפעילות במועדון

והסניף נותן למועדון , ההתנהלות הכלכלית אצלנו זה הכול דרך חשבון הבנק של הסניף וזה כללי

אני משתדל להחזיק איזה שהוא חשבון בראש פחות או יותר ....הרבה יותר ממה שהמועדון מכניס

 לא הגענו למצב שאנחנו עד כדי. ולהשתמש בכספים האלו כדי לקנות חומרים למה שאנחנו עושים

המועדון התעסוקתי צריך ". הרווחים שלהם לא כל כך גבוהים. כך ברווח בשביל לקנות להם פיצה

המנהלים ראו את . להרוויח כסף עבור אחזקת האנשים במשך השבוע על ידי קניית חומרים וציוד
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הרבה לפני נתינת השכר  עבור אחזקתו הבסיסית, היצרנות כגורם הישרדותי עבור המועדון

  . למשתקמים

    

  בין שיקום ויצרנות במועדונים התעסוקתיים קשרה 5.3.2

  

או שילוב של השתיים קיים בכל / היצירתית ו, תחום העבודה היצרנית החרושתית

בכל מועדון עוסקים בפן היצרני באופן שונה ומחליטים על הזמן , ברם. המועדונים התעסוקתיים

י המועדונים התעסוקתיים בנוגע לקשר התפיסות השונות של מנהל. והמקום המוקצבים ליצרנות

  . בין שיקום ליצרנות משפיעות על כך באופן ישיר

השיקום והיצרנות כשני ניגודים  ניתן לדבר על רצף הנע בין מנהלים הרואים את

הגישה . היצרנות כחלק בלתי נפרד מתהליך השיקום מנהלים הרואים אתהסותרים זה את זה ועד 

כפי . ליצרנותגרסה כי השיקום פועל בניגוד  ינה מיעוט של מנהליםשאפי הקיצונית ביותר ברצף

אני מפספסת ומדלגת על הרבה ....בניגוד ליצרנות) שיקום(בשבילי זה "... שתיארה אחת המנהלות 

מנהלת תיארה תחושה של הפסד כאשר מתמקדים  אותה" דברים חשובים בתהליך השיקום

תחרות . ת בין המועדונים התעסוקתיים בתחום זהביצרנות ואף תיארה תחרות שהיא חשה שקיימ

התחרות היא טובה אבל יש תחרות דווקא בכיוון של "...  שלדעתה אינה חיובית עבור המשתקמים

  ". יכול להיות שזה לא הכיוון...ייצור לדעתי

רובם המוחלט טענו כי היצרנות קשורה . תיארו עמדות נוספות ברצף, מנהלים נוספים

חלקם ראו ביצרנות גורם לא הכרחי בשיקום . ם אנשים בעלי מוגבלות נפשיתיקוקשר ישיר בש

לא הכרחי "... :כפי שתיאר אחד המנהלים.יישור קו עם כלל החברה הקשר שלאבל מאוד עוזר ב

היכולת , כנראה שלרוב המכריע של האנשים זה מאוד עוזר . כפי שיש כאלה שטוענים) יצרנות(

נוסף לזה ניתן להתעסק בפעילות יצרנית ולא מונוטונית ומייגעת זה ואם גם כן ב, להיות כמו כולם

מנהלים שגישתם התאימה לקצה הרצף הזה תיארו כי ". ליכולות השיקומיות של הבן אדם מוסיף

אחת המנהלות תיארה . היצרנות הינה חלק בלתי נפרד מהשיקום ולא תתכן הפרדה בנושא הזה

אנשים מגיעים , וקתיים הם מועדונים של כישורי חייםאני יודעת שהרבה מועדונים תעס: " זאת

אני חושבת שאנחנו . ההשתכרות זה לא בראש מעייניהם, לשם כדי לפתח מיומנויות מסוימות

אנחנו בעלי , אנחנו מספקים שירות, אנחנו נותנים פה שירות. במקום אחר לגמרי

תה לקצה הרצף הזה טענו כי המנהלים שגישתם נט...". היא חלק בלתי נפרד) היצרנות...(מקצוע

כמו כן הם גרסו כי המשתקמים  .היצרנות ונתינת השכר הם אילו שעושים למעשה את השיקום
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אחד הפערים "... :אחת המנהלות תיארה זאת. להרוויח באופן ממשי בהתאם לעבודתםחייבים 

זה , עסוקה תעסוקה בלי מכירה זה לא ת. ויצרנות זה תעסוקה, שאנחנו עובדים עליו זה תעסוקה

לבין , שזה לעשות כדי לעשות" ריפוי בעיסוק"יש הבדל מאוד משמעותי בין . מילוי של שעות פנאי

יש לציין כי ". כל ההתייחסות צריכה להיות אחרת.. עבודה יצרנית שזה לעשות כדי למכור

המנהלים שאחזו בדעה זאת לא זנחו היבטים שיקומיים והקניית מיומנויות חברתיות כחלק 

  . נטגראלי מעבודת המועדוןאי

ביצרנות ניגוד לשיקום ישקיעו מעט בעבודה  שגישתם נוטה לראות מנהלים ,לאור זאת

שגורסת כי לא ניתן להפריד את היצרנות  אשר דוגלים בגישה השנייהמנהלים , לעומתם .יצרנית

באופן  .המוצרים יצרנית ובאחזקת מערך שיווק בפיתוח עבודהמהתהליך השיקומי ישקיעו יותר 

 -כזה ניתן להסביר את השונות בין המועדונים התעסוקתיים במינון ובאופן של העבודה היצרנית

  .   החרושתית והיצירתית

הם . בסוגיה והתחבטות פנימית תיארו מורכבותשהשתתפו במחקר מנהלים חלק מה

בנושא של ..." :כפי ששיתף אחד המנהלים. ושוני בין תקופות בנוגע לגישתם להכריע תיארו קושי

זאת שאלה בגלל שכשאנחנו רוצים להשיג כל מיני יעדים שיקומיים לא תמיד ...יצרנות במועדון 

באנשים שמגיעים למועדון אם נשוה אותם ביחס למפעל מוגן נכנסים הרבה יותר יעדים בשיקום 

 ההשוואה החוזרת למפעל המוגן מותירה את המנהלים מלאי התחבטויות". שהם לא רק יצרנות

, מאידך. קיים רצון לקדם את הפן היצרני במועדון התעסוקתי בצורה משמעותית, מחד. וספקות

ייחוד המועדון התעסוקתי על פני המפעל המוגן טמון במתן מענה שיקומי חברתי ובהקניית 

המנהלים מודעים לייחודו של המועדון ומעוניינים לשמר את . מיומנויות ולא רק בעבודה יצרנית

 בצורה של קונפליקט  הוביל מספר מנהלים לתאר, הקושי להכריע. עבור המשתקמים יתרונותיו

  . קום ליצרנות במועדונים התעסוקתייםבין שיהקיים  קשראת ה

עבודה . בתמה זאת עסקנו בתהליך המעבר לעבודה יצרנית במועדונים התעסוקתיים

. יה עברה שינוי משמעותייצרנית הייתה מאז ומתמיד במועדונים אולם המינון וההתייחסות אל

תיארנו את הרצף הקיים שקצהו האחד דוגל , בנוסף. הסיבות למעבר נידונו בתמה זאת בהרחבה

גישות אילו . בכך שאין קשר בין שיקום ליצרנות וקצהו השני דוגל בקשר ישיר בין שיקום ליצרנות

  . מובילות לשונות הקיימת בין המועדונים התעסוקתיים

תפיסת . בשיקום אנשים בעלי מוגבלות נפשיתמגמה חדשה ות ניתן לרא, לסיכום

 מהווהלמטרות נורמטיביות והבנה כי בשיקום יש לחתור  משתקמים כבעלי יכולת ומסוגלות

  .חדש של חשיבה שיקומית ומערכתית אשר ראויה לבחינה רצינית ומעמיקהאפיק 
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  .םאופן חלוקת התגמול הכספי למשתקמים במועדונים תעסוקתיי 5.3.3

  

תמה הקודמת עסקנו בתיאור הגישות השונות של מנהלי המועדונים התעסוקתיים בנוגע ב

רוב המנהלים שהשתתפו במחקר מצדדים בקשר הקיים בין שיקום . לקשר בין שיקום ליצרנות

על פי הסטנדרטים של . באותו האופן קיים דיון בנוגע למתן תגמול כספי למשתקמים. ליצרנות

קובץ סטנדרטים ונהלים להפעלת ( שכרדון התעסוקתי אינו מחויב לתת משרד הבריאות המוע

בעבודה זאת קרוי השכר הניתן במועדונים התעסוקתיים , על כן ).1998, שירותי שיקום בקהילה

כל המנהלים שהשתתפו במחקר רואים את המועדון כמסגרת תעסוקתית שאינה ". תגמול כספי"

נושא התגמול הכספי עלה בכל הראיונות כנושא , זאתעם . אמורה לתת תגמול כספי למשתקמים

התגמול הכספי . המנהלים מביעים רצון למתן תגמול כספי למשתקמים. המעסיק את המנהלים

מהמחקר עולה כי , עם זאת. מהווה עבור המשתקמים והמנהלים כאחד מניע עבור חתירה ליצרנות

. חלוקת תגמול כספי למשתקמיםגם כאשר מתקיימת עבודה יצרנית אין הדבר קשור בהכרח ל

קיים קושי להרוויח סכום גדול די הצורך אשר יספיק הן לכיסוי ההוצאות וקניית חומרים וציוד 

  . והן לחלוקת תגמול כספי למשתקמים

המשתקמים שעובדים במועדונים , בנוסף לתגמול הכספי מהעבודה היצרנית

נסיעה מועברים ממשרד הבריאות דמי ה. התעסוקתיים זכאים להחזר כספי של דמי נסיעתם

סכום דמי הנסיעות מבוסס על  מספר ימי . למפעיל המועדון אשר אמור להעבירם למשתקמים

אשר " חופשי חודשי"באופן כזה יכולים המשתקמים לקבל לפחות דמי . ההגעה באותו החודש

מערך . בחלק מהמועדונים קיים מערך הסעות מסודר. מסייע להם בנסיעות במשך כל החודש

לא מאפשר למשתקמים , עם זאת. ההסעות מסייע למשתקמים להגיע בנוחות למועדון התעסוקתי

  .לקבל תגמול כספי עבור נסיעות בסיום החודש

עצם קבלת התגמול . המשתקמים מצידם מצפים לקבל תגמול כלשהו עבור עבודתם

צבת הנכות הכספי מסייע לתחושת הערך העצמי שלהם ומעבר לכך משמש תוספת הכנסה לק

והיא קיבלה ₪  100יש לי אימא שקיבלה : " אחת המנהלות תיארה תגובה של משתקמת. הנמוכה

התגמול ". טוב זה אמנם לא הרבה אבל עכשיו אני קונה חיתולים לילדה שלי וזה תוספת-ואמרה

כל המנהלים . גם אם מועט מסייע מאוד למשתקמים המתפרנסים מקצבת נכות נמוכה, הכספי

במחקר דיווחו על כך שסכומי התגמול הכספי אינם אחידים בכל חודש ותלויים  שהשתתפו
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כפי . לעיתים המשתקמים אינם מקבלים תגמול כספי כלל. הוצאות שונות ועוד, באחוזי מכירות

היו חודשים שנתנו גם בונוסים היו לנו הזמנות ). השכר(זה משתנה : "שתיארה אחת המנהלות

שכל חודש הם יקבלו , משהו שכן חשוב לי...בכמה שקונים מאתנו אנחנו תלויים בכל, גדולות

  ". עדיין שיהיה את הסכום החודשי, אפילו אם היה לנו קצת פחות. משכורת

חלוקת התגמול הכספי במועדונים התעסוקתיים מתבצעת בדרך כלל על בסיס פרמטרים 

ל בעבור עבודתם המשתקמים מקבלים את התגמו, כלומר. לפי שיטה של נקודות, שיקומיים

דיוק , התמדה: נקודות הזכות קבועות ועשויות להיות. בהתאם לנקודות הזכות שצברו בכל חודש

בנקודה זאת ניתן לראות את השילוב בין היצרנות . שמירה על היגיינה ועוד, הגעה בזמן, בעבודה

ת מנהלי המועדונים משתמשים בכסף המתקבל מהעבודה היצרנית להשגת התקדמו. לשיקום

אני לוקחת את כל מה : "אחת המנהלות תיארה את התהליך. שיקומית אצל המשתקמים

מה שנכנס לנו מהעבודה , שהצטבר לנו באותו חודש מההכנסות של מוצרי האומנות

יש לנו פה שיטה . אני עושה שקלול של הכול ומתאימה את המשכורת לכל אחד...החרושתית

בהתאם , בהתאם לימי העבודה שהוא מגיע, עד חמש כל אחד מקבל ניקוד מאחד. שנקראת ניקוד

ואז בהתאם למשכורת שיש באותו החודש נקבע ...מוטיבציה, התנהגות, לתפוקה, לאיכות העבודה

מנהלי המועדונים ". ובהתאם לזה הם מקבלים את הכסף...שקלים 40שקלים או  25שנקודה זה 

  . תקמיםמתארים את נושא התגמול הכספי כמקור של דו שיח עם המש

מסייעת למשתקמים להבין מהן הנקודות החזקות " נקודות התגמול הכספי"שיטת 

שגם התמרמרות על שכר נמוך מהווה  המנהלים תיארו. והחלשות בתהליך השיקום התעסוקתי

אבל כמו כל תהליך , זה שהכנסנו את התגמול זה גרם אושר גדול: "תהליך שיקומי כפי שתואר

וכשאין מספיק תגמול כי קודם מכסים הוצאות זה כלל ברזל אז יש . ההתפתחותי זה יוצר ציפיי

אנחנו מעודדים את הכעסים האלה ומעודדים את הדיונים האלה כי גם זה כלי שיקומי  . כעסים

או על פי דברי ". מקבלים את זה בשמחה, זה טוב מאוד מבחינתנו, אדם  צריך לעמוד על שלו...

אני ...הם יודעים שהם מקבלים, הם מדברים על זה. שמעותימאוד מ) הכסף(זה : "מנהלת אחרת

כל פעם נותנת את הכסף אז אני אומרת לכל אחד כמה ניקוד הוא קיבל מה הנקודות החלשות 

זה ...חיזוקים חיוביים וגם את הדברים הפחות טובים, מה המקומות הטובים, שהוא צריך לשפר

סת המשתקמים בנוגע לתהליך השיקומי מנהלת נוספת תיארה את תפי". מהמקום של השיקום

שאלות למה הוא , מה שצץ ועולה זה הרצון להשתכר יותר:" ...הטמון בחלוקת התגמול הכספי

  ...". כי הם מבינים שכל אחד נבנית לו המשכורת על פי יכולותיו וכישוריו. קיבל יותר ממני
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תגמול כספי  כמעט כל המנהלים שהשתתפו במחקר תיארו קושי להשלים עם אי נתינת

משקיעים ...אנשים...אני לא נקייה מצפונית:" ...הולם למשתקמים כפי שתיארה אחת המנהלות

אני לא מגיעה . פר אותם'באמת עובדים מאוד יפה ואני לא יכולה לצ, את הנשמה שלהם בעבודה

אפשר לעשות עם זה דברים , למרות שהמועדון התעסוקתי לא אמור לתגמל את האנשים...לזה

או לפי דברי ".  ללא שיווק אנחנו תקועים. יש את כל הנושא של השיווק של הדברים...יםאחר

ובמפעלים היו , אני חושב שהיה עדיף שבמועדונים היו מקבלים משהו מכובד: "מנהל אחר

אני מאוד . היום מה שמקבלים במועדונים זה משהו לא מכובד בכלל. מקבלים משהו מכובד יותר

. אני לא מאפשר להם לקרוא לזה משכורת, שהם שואלים מתי המשכורתמקפיד על המועדון כ

  ". שלא יעלו בדעתם שזה דומה למשהו שקורים לו משכורת

ניתן לראות כי מנהלי המועדונים התעסוקתיים אוחזים בעמדה ברורה כי , אם כן

, עם זאת. במועדונים התעסוקתיים משתקמים לא אמורים לקבל תגמול כספי בעד עבודתם

מנהלי המועדונים התעסוקתיים מבקשים לתגמל . גיית השכר עולה באופן נרחב בכל הראיונותסו

המשתקמים מעלים את רמת . הציפייה לשכר עולה גם מצד המשתקמים. כספית את המשתקמים

מדיווחי המנהלים עולה כי התגמול הכספי הניתן . עבודתם ודורשים שכר הולם עבור מאמציהם

חוסר העקביות בתגמול הכספי גורם . ומתבסס על הכנסות באותו החודש במועדונים אינו קבוע

בתמה הבאה נדון בקשיים הטכניים . לתסכול רב הן בקרב המנהלים והן בקרב המשתקמים

הטמונים בשיווק ומכירת תוצרי המועדון המשפיעים על הקושי במתן תגמול כספי למשתקמים 

  . במועדונים התעסוקתיים

  
  
  
  



 80

  ות טכניות בשיווק ומכירותבעי   5.3.4 

  

משמעותיים בהטמעת העבודה  שייםהמנהלים שהשתתפו במחקר זה תיארו שני ק

  . היצרנית במועדונים התעסוקתיים

  . טמון בקושי הכרוך בעבודת שיווק ומכירת תוצרי המועדונים התעסוקתיים, האחד

סיגה במצבם בין אמונה ביכולת המשתקמים לבין חשש לפגיעה או נ בפערטמון , השני

  .  הנפשי

המנהלים . תמה זאת עוסקת בקושי הראשון הטמון בעבודת שיווק ומכירת התוצרים

תקיעות הנובעת מכך שאת תוצרי המועדונים , שהשתתפו במחקר תיארו תקיעות בנושא היצרנות

המוצרים נשארים במועדונים , אם לא עושים כן. לשווק ולהפיץ, התעסוקתיים צריך למכור

אין מכירה של מוצרים וכתוצאה מכך , באופן כזה. ים מבלי להביא תועלת כלשהיהתעסוקתי

מנהלי . המועדון מתקשה לכלכל את עצמו ואין אפשרות למתן תגמול כספי למשתקמים

המועדונים שהתראיינו למחקר התייחסו לסוגיה זו והציגו את התמודדותם עם הצורך לשווק 

  . ולמכור את תוצרי המועדון

במחקר . וק המקצועי של כל מנהל משפיע על אופן  עבודתו הייחודי במועדוןתחום העיס

זה נבחנה סוגיית השיווק והמכירות גם בהקשר של התחום המקצועי של המנהלים שהתראיינו 

  .  למחקר

ומרכז של משרד  דרוםמנהלים ממועדונים תעסוקתיים ממחוזות  13במחקר השתתפו 

  : תיים מגיעים מתחומים שוניםנהלי המועדונים התעסוקמ. הבריאות

תואר במדעי בעלת ) 1( מרפאה בעיסוק, )1( פסיכולוג, ) 3( אומנים, ) 5( עובדים סוציאליים

  .   )1(הנדסאי , )1(קלינאית תקשורת , )1( ההתנהגות

רואיינים על פי המקצועות את התפלגות המ בצורה גראפית ניתן לראותהבא  בתרשים

  :השונים
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פילוג משתתפי המחקר על פי מקצועם

5

1
1

1

1

1

3

עו"ס הנדסאי קילנאית תקשורת פסיכולוג תואר במדעי ההתנהגות אומנים מרפאה בעיסוק

  

  

עדונים התעסוקתיים שהשתתפו במחקר תיארו את עבודת שיווק ומכירת כל מנהלי המו

ניתן , עם זאת. תוצרי המועדון כהתמודדות יומיומית הכרוכה בהשקעה רבה של זמן ומשאבים

. בהקשר לעיסוק המקצועי ממנו הוא מגיע, היה להבחין בשוני בהתייחסות של כל מנהל לתחום זה

מנהלי , יווק ומכירות תואר על ידי העובדים הסוציאלייםהקושי המקצועי הרב ביותר לעסוק בש

הם תיארו כי עובדת היותם עובדים סוציאליים משפיעה לטובה על אפשרותם לסייע . המועדונים

, הסיוע מתבצע באמצעות שיחות עם משתקמים. מבחינה שיקומית מקצועית למשתקמים ולצוות

המנהלות תיארה את היתרון הטמון בהיותה אחת . בניית תכניות שיקומיות ועוד, הדרכת הצוות

והדלת תמיד , קודם כל בזה שנמצאת פה מישהי שהיא מקשיבה להם:  " ...ס"מנהלת שהיא גם עו

אני חושבת שמאוד חשוב לדעת לשים את האיפוס ...פתוחה וכשרוצים לדבר אז יושבים לדבר

שלמדנו בעבודה סוציאלית והסטופ ולראות מה קורה ולהיות בקשר עם האנשים הנכונים וכל מה 

  ". של הבנה של תהליכים שאדם עובר, של הכלה, של אמפתיה

אני חושב שהעובד הסוציאלי המקום שלו זה בבניה : "מנהל אחר שהשתתף במחקר תיאר

המקום . יש המון מקום לעבודה סוציאלית בתוך המקום הזה.....של התכניות שיקום האישיות

מאוד זה יהפוך להיות מועדון חברתי או מפעל באיזה שהוא  אחרת מהר, המקצועי חייב להיות

ניתן לראות כי הפן המקצועי של העובדים הסוציאליים מסייע למועדון למלא את תפקידו ". אופן

  .   כמקום תעסוקתי שיקומי המסייע לחברים בו להתקדם בתחום המיומנויות התפקודיות
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נו עובד סוציאלי הינו העובד בחלק מהמועדונים התעסוקתיים מנהל המועדון שהי

אני העובדת : " עובדה זאת משפיעה עוד יותר על תפקידו בתוך הצוות . המקצועי היחיד בצוות

מבחינת תכניות שיקום ושיחות שאמורות קצת יותר להיות , המקצועית היחידה בצוות שלי

ניתן , אם כן..". .במקומות שצריך ומידי יום צריך כמעט נגיעה מקצועית...דינאמיות, שיקומיות

לראות כי מנהל שהוא גם עובד סוציאלי מביא למועדון את הראיה השיקומית והטיפולית המגיעה 

מועברת לצוות המועדון ומשמשת בסיס לעבודה היומיומית עם , ראיה זאת. מתוך ידע ומקצועיות

  . המשתקמים

רת תוצרי במחקר עלו קשיים הטמונים הקשורים בעיקר לעבודת שיווק ומכי,עם זאת

העובדים הסוציאליים . ניהול כספי ועבודה ארגונית הנדרשת במועדונים התעסוקתיים, המועדון

והקושי האישי והמקצועי הכרוך במילוי , אינם נדרשים בדרך כלל לעסוק במשימות אילו

אחת המנהלות תיארה . המשימות עלה בכל הראיונות עם המנהלים שהינם עובדים סוציאליים

מתוקף התפקיד גיליתי ...ס"כאורה התפקיד הזה של מנהלת הוא דורש הרבה יותר מעול: ..."זאת

בין אם זה בסוף החודש להיות גזברית ולנהל את כל , עוד הרבה דברים שאני צריכה

מנהלים ה...". סתירה אני לא רואה כי בכל זאת אני מנהלת מרכז תעסוקה לנפגעי נפש...הכספים

 הכספים ושיווק ומכירות את הקושי שלהם לעסוק בתחוםרו שהינם עובדים סוציאליים תיא

התקדמות לעיתים על  עובדה זאת מקשה. השונה ומנוגד לעבודת עובדים סוציאליים בדרך כלל

חלק מהעניין זה כי שיווק ומכירה זה : " במכירת עבודות המשתקמים כפי שתיאר אחד המנהלים

שום , אין לי שום נגיעה, עובד סוציאלי בטח אני כרכז שיש לי הכשרה של. לא התחום שלנו

, אם כן". מוטיבציה גם לא. אבל לא יותר מזהקצת אינטואיציה . שום ידע בעניין הזה, משיכה

ניתן לראות כי קיים קושי משמעותי עבור המנהלים שהינם עובדים סוציאליים לעסוק בעבודת 

נם עובדים סוציאליים פנו כל המנהלים שהי. שיווק ומכירת תוצרי המועדונים התעסוקתיים

באמצעות המחקר לקובעי המדיניות בבקשה לקבלת סיוע בדמות איש שיווק שיעסוק במכירת 

  . תוצרי המועדון

שתיים מתוכן הביעו קושי מועט . במחקר זה השתתפו שלוש מנהלות שהינן אומניות

המועט באופן  ההסבר לקושי. מבחינה אישית ומקצועית לעסוק בשיווק ומכירת תוצרי המועדון

המנהלת . נבע בעיקר מכך ששתי המנהלות מתורגלות בשיווק ומכירת יצירותיהם האישיות, יחסי

עבודתם הניהולית של . השלישית הביעה קושי גדול יותר והתנסתה פחות במכירה של עבודותיה

לבסיס זה נוסף כישרון אישי . אומנותי–המנהלים האומנים מתבססת על ניסיונם המקצועי 

. רגישות ופתיחות המאפשרת עבודה עם משתקמים בעלי מוגבלויות נפשיות, בנת אנשיםבה
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אחת המנהלות . קבלה וחוסר שיפוטיות, מנהלים אילו תיארו עבודה אינטואיטיבית עם אנשים

, בהתחלה התעסקתי רק באומנות אבל עם המון אינטואיציה בחיבור עם האנשים: " תיארה זאת

אני חושבת שהרבה אני ...אחר כך הקורס בשיקום שעשיתי שגם נתן לי....זה משהו שבאים איתו

שלושת המועדונים התעסוקתיים שהמנהלים שלהם הינם ". עובדת אינטואיטיבית עם האנשים

המנהלים האמנים . אומנים עוסקים באומנות קלאסית ושימושית ולא בעבודה חרושתית

: " אחת המנהלות תיארה זאת. ת במועדוןמתארים את יתרונם המקצועי בעבודה היצרנית יצירתי

אני אומנית שמבינה בהמון תחומים בתוך האומנות שזה , אני חושבת שזה לא רק שאני אומנית

  ". אין ספק שזה עוזר, דברים שהיא לא חלמה עליהם... אנחנו יכולים לעצב ליזמת...יתרון גדול

רות הביעו אף הן רצון שתי המנהלות שתיארו קושי מועט יותר בעבודת השיווק והמכי

זה לא מצב : "כפי שתיארה אחת המנהלות. להכנסת איש שיווק לתוך המערכת שיסייע להם

לא עשינו - אם לא. אבל לא כל כך יש ברירה כי צריך למכור את הדברים. לגמרי לא. אידיאלי

ורך המנהלת הנוספת תיארה קושי גדול בהתמודדות עם עבודת השיווק והמכירות ואת הצ". כלום

מה לעשות כל אחד . אני לא כי אני רגישה מדי..אני לא איש שיווק. "בהכנסת איש שיווק למערכת

באמת צריך ...איש שיווק היה גם מוציא מזה משהו...אני פשוט לא טובה בזה.והתפקיד שלו

  ".                 מישהו מקצועי

ה שתואר בנוגע המנהלים האחרים שהשתתפו במחקר תיארו עמדות נוספות דומות למ

אף אחד מאיתנו לא עסק בחיים : " אחד המנהלים תיאר זאת. לעבודת שיווק ומכירת המוצרים

לא אומר שנהיה מקצוענים וחזקים בנושא הזה , אנחנו לומדים את התחום הזה....שלו במסחר

  ". אנחנו חייבים,אם אנחנו רוצים לספק לאנשים שלנו תעסוקה כזאת, אבל אין לנו ברירה

מתוך המחקר עולה כי ישנו מספר מועט של מנהלים המוכשרים לעבודת שיווק , כןאם 

רובם המוחלט של המנהלים אינם בעלי ידע או יכולת בעבודת . ומצליחים במכירת תוצרי המועדון

כל המנהלים שהשתתפו במחקר מבקשים סיוע . שיווק ומכירות ועל כן אינם מצליחים במכירות

ואני אומרת ...אני פונה לאנשים : "כפי שתיארה אחת המנהלות. ר לכךעל ידי איש שיווק המוכש

אני לא למדתי שיווק . אני מפספסת בגדול בשיווק...ה אנחנו צריכים תקינה לאיש שיווק'להם חבר

ופרסום אני עושה את זה בקטן כמה שאני יודעת אבל אני חושבת שזה יהיה הרבה יותר קל אם 

מנהלת נוספת ". סייע לנו ויגבה אותנו בנושא של פרסום ושיווקמישהו ייקח את זה על עצמו וי

זה , ויודעים את זה. אין תקן לאיש שיווק למועדונים תעסוקתיים וזה מאוד נצרך: "הסבירה

בכל המועדונים , בנוסף". ללא שיווק באמת המוצרים שוכבים על המדפים ואין מכירה...ידוע

בה ובמטרות שיווקיות ברורות ומסודרות והשיווק בולט החוסר בתכנית עסקית כתו, מלבד אחד
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נראה כי . נעשה באופן אינטואיטיבי בעיקר בצורת הפעלת דוכני מכירה במקומות ואירועים שונים

 .גם כאשר נעשית עבודה שיווקית פעמים רבות היא אינה בכיוון הנכון ולכן אינה מניבה פירות

 שהשתתפו רוב המנהלים .הצורך לשנות אותה ברוב הראיונות עלה תסכול רב ממציאות זאת ועלה

 בקידום עבודת המועדון בכל מקרה ציינו כי סיוע בשיווק ובמכירות  היה עוזר להםבמחקר 

  . ובהכנסת כסף אשר יינתן למשתקמים

ים ביצרנות תהליך רוא מנהלי המועדונים התעסוקתיים שהשתתפו במחקר, לסיכום

על מנת להגשים את מטרותיהם ידי איש שיווק  עלודורשים סיוע ברמה המערכתית  חיובי

  .במועדוניםהניהוליות 

  

  . בין אמונה ביכולת המשתקמים לבין חשש לפגיעה או לנסיגה הפער   5.3.5

  

  . הטמון בהטמעת עבודה יצרנית במועדונים התעסוקתיים, תמה זאת דנה בקושי השני

ולות המשתקמים לבין חשש הקושי עוסק בקונפליקט המלווה את המנהלים בין אמונה ביכ

הציגו  המועדונים התעסוקתיים אשר התראיינו למחקר מנהלי. לפגיעה או לנסיגה במצבם הנפשי

התלבטויות חוזרות ונשנות הנוגעות ליכולות המשתקמים לעבוד בעבודה יצרנית במסגרת 

  . המועדון התעסוקתי

ת ברמה תפקודית המועדונים התעסוקתיים קולטים אוכלוסיה המאופיינ, כפי שצוין

המשתקמים המגיעים למועדון התעסוקתי אינם יכולים בדרך כלל להשתלב במסגרות . נמוכה

, משתקמים רבים אינם עוזבים את המועדון ונשארים בו שנים רבות. תעסוקתיות מתקדמות יותר

: " אחת המנהלות תיארה במחקר את אוכלוסיית המועדונים. לעיתים הרבה מעבר לגיל הפנסיה

הרבה , התרגלו מאוד למוסדיות, חלקם שנים לא עבדו, מחלה כרונית, ובר באנשים מבוגריםמד

אז לא סתם מגיעים למקום הזה כי זה באמת מקום לרכישת הרגלי , מהם שהו שנים בבתי חולים

היכולות מאוד , חלק גדול מהם באמת לא שואף להתקדם הלאה או לא רוצה. עבודה ראשוני

  ". נמוכות

לוסייה המגיעה למועדונים התעסוקתיים משפיעה על אופן חשיבת מנהלי אופי האוכ

. המועדונים התעסוקתיים אודות הטמעת העבודה היצרנית בתוך המועדונים התעסוקתיים

המנהלים שהשתתפו במחקר הביעו מחויבות למשתקמים ורצון להתאים את אופי העבודה 

בד בבד עם פיתוחה , בפן העבודה היצרנית. במועדון התעסוקתי לצרכיהם השיקומיים והחברתיים
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חשש זה נובע מן . גן מלחץורצון לה שעלול להזיק למשתקמים לעומס עבודהוהטמעתה עלה חשש 

העובדה כי אנשים הלוקים בסכיזופרניה רובם בעלי רגישויות מיוחדות הפוגעות ביכולתם 

אליצור (ודה יצרנית לחץ העשוי להיגרם כתוצאה מעב, במקרה שלנו, להתמודד עם מצבי דחק

המנהלים תיארו כי חלק מהמשתקמים מתקשים לעבוד בעבודות מורכבות , כמו כן ).1995', ואח

לעיתים מתלבטים מנהלים , על כן. אסטטיקה וקצב עבודה מסוים, או כאלה הדורשות דיוק רב

האם לקחת עבודה מסוימת שתדרוש עבודה יצרנית ברמה גבוהה שעשויה להלחיץ את 

  . יםהמשתקמ

לפני החג הזמינו מאיתנו אלף " :של קונפליקט בנושא סיטואציהאחת המנהלות תיארה 

דיברתי עם . יחידות של רשימת קניות ולמיטב הערכתי חשבתי שאנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה

באמת לא .....המדריכות ואחר כך ישבנו ודיברנו עם המשתתפים והם אמרו שזה נראה להם מוגזם

ניתן לראות כי בצד ההטמעה של העבודה היצרנית במועדונים  ".הזמנהלקחנו את כל ה

המנהלים נמנעים לעיתים לקבל . התעסוקתיים עולה חשש מעומס עבודה או מעבודה מורכבת מדי

, עבודות אשר עשויות לגרום לעומס יתר ולהוביל להרעה או נסיגה במצבם הנפשי של המשתקמים

על פי חלק . חום זה היה מבחינת תקינת כוח האדםקושי נוסף שתואר בת. על פי הערכתם

חסרים תקנים בעיקר של מדריכי שיקום במועדונים , מהמנהלים שהשתתפו במחקר

החוסר בכוח האדם משפיע , לדידם. הסטנדרטים הקיימים כיום אינם מספקים. התעסוקתיים

  .  ופן שוטףבאופן ישיר על יכולת המועדון התעסוקתי לקחת על עצמו עבודות יצרניות בא

כל המנהלים שהשתתפו במחקר תיארו מערך ציפיות גבוה מצידם כלפי , מן העבר השני

בכל הראיונות תוארה . גם עם אילו המוגדרים כבעלי יכולות נמוכות במיוחד, כל המשתקמים

תוארו הצלחות משמעותיות , כמו כן. ים במועדוןמשתקמכל העבודה אינטנסיבית ומסורה עם 

.  באופן שהצליח להפתיע הן את המנהלים והן את המשתקמים עצמם, ת מורכבותבביצוע עבודו

. זה היה מדהים, כשהתחלנו עם התכשיטים זה היה באמת"... :אחד מהמנהלים תיאר תהליך כזה

אמרנו זה קשה איך נעשה ...בהתחלה שהבאנו את התכשיטים אני עוד הלכתי להדרכה ראשונית

הבאנו את זה למשתקמים והם אמרו אנחנו לא מסוגלים איך עשינו כמה מחרוזות ו...את זה 

דוגמא נוספת ניתנה על ידי מנהלת  ".זה מורכב והם הפכו להיות תכשיטנים, זה קטן? נעשה את זה

לא ידענו אם נצליח . רעדו לנו הרגליים....רימונים 1200כשקיבלנו את ההזמנה של : " אחרת

כמעט כל ". עמדנו בזה ידענו שנעמוד גם בדבר הבאכש...לא כמשתקמים, לא כצוות, לעמוד בזה

המנהלים שהשתתפו במחקר תיארו הצלחות של ממש על ידי תיאורי מקרה של משתקמים 

אחד הקשיים . שהגיעו להישגים מרשימים במועדון מבחינת היכולת לייצר ברמה גבוהה
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ת יכולת המשמעותיים שעלו במסגרת המחקר הינו הקושי להחזיר למשתקמים עצמם תחוש

  . ואמונה ביכולותיהם

אחת המנהלות תיארה את עבודתה עם המשתקמים כאשר הקימה את המועדון 

הם היו מאוד סקפטיים , פתאום גילינו אני לא אגיד שזה היה פשוט: " התעסוקתי שהיא מנהלת

מה פתאום נותנים לנו כזה כוח וכבוד ומקום , הם היו חסרי אמונה. לגבי היכולות שלהם

ל אשקלון .כשאנחנו אומרים לאנשים א": מנהלת נוספת תיארה". צים איתנו בכל פעםומתייע

. את רואה אותם מגויסים, מחכים לחמשת אלפים שקיות שלנו את רואה את האנשים מזדקפים

המנהלים תיארו שכאשר קיימת אצל המשתקמים ". שמעותיבסוף היום אדם יגיד עשיתי משהו מ

וון מגים לעבוד ברמה מקצועית גבוהה ולבצע כמעט את כל הם מצליח, אמונה ביכולותיהם

האמונה ביכולות האנשים מביאה להצלחה שבסופו של דבר  . העבודות במועדון התעסוקתי

משקמת כיוון שהאדם לומד להאמין בעצמו ואז ממילא הוא מצליח לבצע את המשימות שהוא 

  .צריך ומעוניין לעשות

גים ה ובזבוז של כוח אדם שיכול להגיע להיששל החמצ אחד המנהלים תיאר תחושות

זה היה מעצים , חבל על הכוח אדם, המערכת מסוגלת לתת תפוקה אדירה:" גבוהים בהרבה

". ם לא יודעים כמה הם מסוגליםהמשתתפים עצמ. יש מסוגלות מאוד גדולות. אותם פי כמה

. שים במשך הזמןהמנהלים שהשתתפו במחקר תיארו שינויים גדולים במצב המשתקמים המתרח

, כרגע האוכלוסייה שנמצאת כאן ברמת תפקוד מאוד גבוהה: " אחת המנהלות תיארה זאת

יש כאן אנשים שהגיעו מהבתים אחרי שנים של , למרות שחלק מהאנשים הגיעו לכאן במצב ירוד

בכריכיה : " מנהל אחר תיאר כיצד הפך קושי של משתקמים ליתרון יצרני...". הסתגרות בבית

ה שלנו 'וקצב העבודה של החבר, יש כריכיות עסקיות בארץ. הבנו שאנחנו חייבים להתחרות למשל

האיכות שלנו היא טובה בהרבה . אנחנו החלטנו להתמקד על איכות...הוא איטי בצורה מדהימה

בעיקר הכריכיות העסקיות וזה משמר לנו את הקליינטים בצורה מאוד , מרוב הכריכיות בארץ

מועדון אנחנו משתדלים להוציא סחורה באיכות טובה יותר ממה שאנחנו רואים בעבודות ב...יפה

כאן ניתן לראות דוגמא כיצד ניתן לעבוד עם קשיים של משתקמים ולרתום אותם ". בדרך כלל 

   . במקרה זה איטיות המשתקמים מאפשרת עבודה על איכות התוצרים, ליתרון עבור המקום

יכולות עבודה נמוכות מאפיינת את כל המועדונים העבודה עם משתקמים בעלי , אם כן

העבודה בכל המועדונים מתבססת על האמונה ביכולת המשתקמים והרצון לקדם . התעסוקתיים

בין אמונה  קונפליקט הקשור לפערקיים , עם זאת. אותם הן מבחינה שיקומית והן מבחינה יצרנית

בלתי נפרד מעבודת חלק  קט זה מהווהקונפלי. ביכולת המשתקמים לבין חשש לפגיעה או לנסיגה
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והערכות חוזרות ונשנות של  רצינית חשיבה דורש, קונפליקט זה. כל המנהלים שהשתתפו במחקר

לא ,לעבוד בעבודה יצרנית במסגרת המועדון ומאידך, מטרות המנהלים מחד. מצב המשתקמים

 בהם עוסק המועדוןהתחומים הנוספים  .לגרום לפגיעה או נסיגה במצבם הנפשי של המשתקמים

ם שמתקשים פונות בעיקר למשתקמי שיקומיות ברמה החברתית והקניית מיומנויות התעסוקתי

רוחב היריעה של תחומי המועדון . ועשויים להיות מרווחים מתחומים אחרים בפן היצרני

התעסוקתי וגמישותו הרבה מוסיפים נדבך לייחודו של המועדון התעסוקתי על פני מסגרות 

  . יות אחרות השייכות לסל שיקוםתעסוקת
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  דיון. 6
  
  

המועדון התעסוקתי הינו מסגרת בעלת אופי ייחודי בנוף המסגרות של סל שיקום 

שלוש סוגי מסגרות  בתוך מערך סל שיקום משולבות. לאנשים הסובלים ממוגבלות נפשית

עבודה יצרנית בתוך מקום (מפעל מוגן , )שילוב בעבודה בשוק החופשי(נתמכת  תעסוקה :תעסוקה

המועדון התעסוקתי בא לענות על הצורך בתעסוקה שיקומית . ומועדון תעסוקתי) עבודה מוגן

עבור אחוז ניכר של אנשים בעלי קושי להשתלב במסגרות תעסוקה שיקומיות מתקדמות יותר קרי 

המאפשרת , רת זומשתקמים רבים מוצאים את מקומם במסג. מפעלים מוגנים והשמה נתמכת

  . הכלה וקבלה בלתי מותנית בצד תעסוקה שלעיתים שכרה בצידה

בתוך מועדונים " יצרנות"ל" שיקום"מחקר זה בוחן את מהות הקשר הקיים בין 

במסגרת הדיון תיבחן הסוגיה על פי ניתוח התמות . תעסוקתיים שונים במסגרת סל שיקום

ונים התעסוקתיים ולאור הסקירה התיאורטית המבוסס על הראיונות  שנערכו עם מנהלי המועד

  . של המחקר

סוגיית המטרות נוגע לב בין המנהלים השונים תמימות דעים מתגבשתמן המחקר 

הנגזרת (פעילות חברתית , הקניית מיומנויות תפקודיות: העיקריות של המועדון התעסוקתי

ונה מאחוז הפעילות כל מטרה עשויה לתפוס נתח ש, עם זאת. ותעסוקה") מועדון"מהמהות 

השוני בין המועדונים התעסוקתיים בחלוקת מטרות הפעילות . במועדון תעסוקתי מסוים, הכולל

  . נובע כתוצאה מחשיבה מקצועית ותפיסה אישית של כל מנהל

מסגרות סל שיקום ובתוכן המועדונים התעסוקתיים תוכננו והוקמו כמסגרות מופרטות 

משרד הבריאות קובע מהם , במסגרת התהליך). 2001, ןקט" (הפרטה חלקית"לפי מודל של 

). 2001, פלדמן ובר און. (מחליט על קריטריונים לזכאות ואחראי על הפיקוח,השירותים שינתנו 

מודל העבודה המקורי של המועדון התעסוקתי מבוסס על סטנדרטים שקבע משרד הבריאות 

כנות לקראת חקיקתו של חוק שיקום סטנדרטים אילו נקבעו במסגרת הדיונים והה. 1998בשנת 

סטנדרטים אילו לא עברו שינוי או עדכון באופן פורמאלי ומשמשים גם כיום . נכי הנפש בקהילה

התיישנות הסטנדרטים  .כמקור בלעדי להנחיות הנוגעות להפעלתו של המועדון התעסוקתי

  . יות שלהם כיוםרלוונטמעמידה בספק רב את מידת ה, והעובדה שלא עודכנו במשך שנים רבות

קיימים  ,במועדונים התעסוקתיים אשר נבנה על בסיס אי הרלוונטיות מודל העבודהל

היתרונות טמונים בכך שלכל מועדון ניתנת עצמאות רבה . יתרונות וחסרונות שעלו מתוך המחקר

ה פתוחים לשינויים ורעיונות חדשים ושונים זה מזה באופני העבוד, המועדונים גמישים. בהפעלתו
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. השונות מאפשרת למשתקמים בחירה במועדון התעסוקתי המתאים להם ביותר. שלהם

החסרונות נעוצים בקושי שתואר על ידי המנהלים שהשתתפו במחקר להתמודד באופן עצמאי עם 

כאשר הסטנדרטים לא מעודכנים ואין , בנוסף. הצורך להפעיל בצורה הנכונה את המועדונים

ציפיות הקשורות לאיכות  ממשללקיים השוואה ו, ח על המועדוניםהנחיות אחידות יש בעיה לפק

   .וסטנדרטים

חלק , מחד. ממשלתיים הוא נושא טעון ומורכבנושא הפיקוח הממשלתי על שירותים לא 

מהמניעים להפרטה נובעים מרצון הממשלה להעביר אחריות על שירותי רווחה לארגונים לא 

זקוקים השירותים עצמם , מאידך .(Schmid, 2003) ר ממשלתיים אשר בדרך כלל גם יעילים יות

   ).1998, שמיד( לפיקוח מתמיד של הממשלה לשם שמירה על סטנדרטים 

היבט זה משמעותי להבנת התהליך שעובר על המועדונים התעסוקתיים בהקשר של 

תהליך זה הוא בעל השלכות משמעותיות לעבודת המועדון התעסוקתי . שיקום מול יצרנות

  . תייכים אליו ועומד בבסיס לעריכת מחקר זהולמש

מסגרת תעסוקתית "המועדון התעסוקתי הוגדר בתוך הסטנדרטים של משרד הבריאות כ 

יום -לימוד חיזוק ושימור תפקודי יום, מיומנויות חיים והרגלי עבודה בסיסייםעם דגש לפיתוח 

ובץ סטנדרטים ונהלים להפעלת ק( 5.9" הופעה ועוד, היגיינה, בסיסיים כולל תקשורת בין אישית

לפי הסטנדרטים עיקר עבודתו של המועדון התעסוקתי מתמקדת  ).1998, ום בקהילהשירותי שיק

במשך השנים נתפס הפן התעסוקתי במועדונים . יום- בחיזוק מיומנויות בסיסיות בחיי היום

, אסתטיקה, דיוק, עמידה בזמנים: התעסוקתיים כדרך להשגת מיומנויות המסייעות לשיקום

עסקה  קבוצה אחת של מועדונים. לשתי קבוצות מרכזיות נחלקו המועדונים. עבודת צוות ועוד

  . הקבוצה השנייה של המועדונים עסקה בעבודה חרושתית. או שימושית/באומנות קלאסית ו

מחקר זה מצביע על תהליך מעניין הנמצא בעיצומו ומתרחש ברוב המועדונים 

טא בהטמעה של עבודה יצרנית בעלת ערך ייחודי בתוך עבודת התהליך מתב. התעסוקתיים

הולך ומפנה את מקומו לערכים נוספים חדשים " טהור"הפן השיקומי ה. המועדונים התעסוקתיים

התהליך משנה את פניו של המועדון . ועוד" סיפוק ומשמעות", "שכר", "תרומה לקהילה"של 

שיקומית בעלת רפרטואר עבודה גרת של למס, התעסוקתי ממסגרת שיקומית טרום תעסוקתית

  . ערכים חדש

 (work)שונה ממשמעות המילה עבודה  (occupation)משמעות המילה תעסוקה 

מוגדרת כעבודה  "עבודה יצרנית". כתעסוקה בתשלום  (Hodson, 2001)המוגדרת על פי הודסון 

  ) . 1983, רורליך( בעלת משמעות שמייצרת תוצרים שאחרים יכולים להשתמש בהם
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". עבודה יצרנית"ל " תעסוקה"התעסוקתיים הפכו  המועדונים, בהקשר לתהליך המדובר

המועדונים התעסוקתיים החלו לתפוס את התעסוקה כבעלת משמעות בפני עצמה ולא רק , כלומר

התעסוקה החלה להיתפס כדרך להפיק תוצרים שונים העשויים להועיל . כאמצעי שיקומי

תרומה לקהילה והדבר , משמעות, עניין: התוצרים ניתן למנות בין. למשתקמים במועדון

  . תגמול כספי ראוי: המשמעותי ביותר

הטמעה של גישת תהליך המעבר לעבודה יצרנית במועדונים התעסוקתיים קשור בעיקר ל  

מדובר בשינוי התפיסה לפיה המועדון . השיקום ההחלמה בתוך עבודת המועדונים התעסוקתיים

התפיסה ". להיות בו"מקום בו אנשים הסובלים ממוגבלויות נפשיות צריכים רק התעסוקתי הוא 

מביאה ערכים הקשורים לבחירה ושינוי ודוגלת בגישות הרואות באדם בעל המוגבלות , החלופית

משמעותי משייכות לחברה  חלק.  (Spaniol et al, 2002)הנפשית כנוטל חלק אינטגראלי בחברה 

גישות . (Gini, 2001)מאתגרת ומתגמלת כספית , ל עבודה מספקתטמון בהשתלבות במסגרת ש

" ריפוי בעיסוק"מעבר מ). 1998, לכמן(השיקום וההחלמה מתבססות על עקרונות של נורמליזציה 

  . לעבודה בעלת משמעות עשויה לסייע לאדם להשיג התקדמות בתהליך השיקום

המועדון בכללותו . המועדוןתהליך זה נתן את אותותיו הן על המשתקמים והן על צוות 

המשתקמים החלו להביע את דרישתם לעבודה המעניקה . ועבר תהליך של העצמה" החלים"

צוותי המועדונים עברו תהליך של הכרה באפשרותם ליצור הזדמנות . סיפוק אישי ותגמול כספי

יהם ליזמות עסקית באמצעות עבודה יצרנית ובאופן כזה לסייע למשתקמים להגשים את מטרות

  . האישיות

קשור להפרטת המועדונים במחקר  עוצאשר ה היבט נוסף למשמעות התהליך

 .המועדונים המופרטים נדרשים לכלכל את עצמם ולדאוג לאחזקתם השוטפת. התעסוקתיים

העיסוק באומנות המאפיין מועדונים רבים דורש משאבים כספיים שלא תמיד מוחזרים באמצעות 

פעילות זו חשובה . המועדון מיסודו מושתת גם על פעילות חברתית ,בנוסף. מכירות של מוצרים

מאוד עבור המשתקמים אולם דורשת משאבים לא מועטים שמחייבים חיפוש אחר מקורות 

  . הכנסה

מחקר זה לא נמצא הבדל במידת הצורך בהמצאת משאבים כספיים לאחזקת המועדון בין ב

. ועדונים תעסוקתיים השייכים לעסקים פרטייםרים ובין מ"מועדונים תעסוקתיים השייכים למלכ

התרחבות השירותים הניתנים על ידי ארגונים לא ממשלתיים ). 1998(נתון זה מוסבר על פי שמיד 

הביאה את הארגונים ללא כוונת רווח לחקות את ההתנהגות הארגונית של ארגונים למטרות רווח 

שמעות הדבר שמפעילי המועדונים מ. כדי להתמודד עם התחרות הקיימת באספקת השירותים
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התעסוקתיים מעוניינים למקסם את הרווחים ועל כן לא מעבירים כספים שאין בחובתם על פי 

   .תקנות משרד הבריאות להעביר

קשר בין החתירה ליצרנות להיותם של המועדונים התעסוקתיים הימצאות ה, יחד עם זאת

ים הנוגעים להתנהגות הארגונית של מועדונים החוסר בנתונ .אינו מבוסס דיו במחקר זהמופרטים 

תעסוקתיים שאינם מופרטים אינו מאפשר השוואה ובחינה האם החתירה ליצרנות קשורה 

   .  הפרטה והסוגיה נותרת במחקר זה ללא מענה ברורלבהכרח 

  

המהוות את , לדיון מלווה בשתי סוגיות מרכזיות" עבודה"ל" תעסוקה"תהליך המעבר מ

  . במועדונים התעסוקתיים" יצרנות"ל" שיקום"בין  בקשר דיון הבסיס ל

  

פיתוח העבודה היצרנית . הסוגיה הראשונה טמונה בבעיות טכניות בשיווק ומכירות

. במועדונים התעסוקתיים הביאה לפיתוח אתגר חדש הקשור לצורך בשיווק ומכירה של התוצרים

. ים התעסוקתיים להתפתח בתחוםבתחום זה עולה כי קיים קושי משמעותי של מנהלי המועדונ

עבודת השיווק . ההסבר לקושי טמון במבנה המועדון המבוסס על ניהול של איש טיפול בדרך כלל

המנהלים , אף על פי כן. לתפקידם של אנשי הטיפול לעיתים והמכירות אינה נכללת ואף מנוגדת

שיווק ומכירת התוצרים העיסוק ב. בדרך כלל ללא הצלחה יתרה, נאלצים לעסוק בשיווק ומכירות

הוצגה על ידי המנהלים כגוזלת זמן רב מעבודתם עד כדי פגיעה בצרכים נוספים של המועדון 

כאשר , המנהלים מתארים תסכול מתמשך כתוצאה מאי ההצלחה בתחום. התעסוקתי

  . המשתקמים הינם הנפגעים העיקריים מכך

במקום של " תעסוקה"התוצרים שאינם נמכרים יוצרים בשנית תחושה של , ראשית

מצב זה יוצר תקופות שבהן יש עבודה וכתוצאה מכך תגמול כספי ויש תקופות ללא ". עבודה"

תנודות אילו מביאות לתחושה של בלבול בקרב המשתקמים . עבודה יצרנית וללא התשלום הנלווה

  . העשוי לפגוע במוטיבציה התעסוקתית

כנסות המועדון נמוכות ומספיקות עקב הקושי בשיווק ומכירות של תוצרים ה, שנית

 ואכזבה כעסתחושות של  מצב זה יוצר. לאחזקה בלבד ולא לחלוקת תגמול כספי למשתקמים

  . המצפים לקבל תגמול כספי הולם בעד עבודתם המשתקמיםבקרב 

עצמאותם של . מהמחקר עולה צורך דחוף מצד המנהלים לטפל באופן מערכתי בנושא

מנהלי המועדונים התעסוקתיים . ודה זאת עומדת להם לרועץהמועדונים התעסוקתיים בנק

אין במועדון התעסוקתי הגדרה בסטנדרטים , עם זאת. מעוניינים לשכור שירותים של איש שיווק
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מצב . לאיש שיווק והמנהלים יכולים רק להמיר חלק משעות תקינת אנשי הצוות באיש שיווק

הפניה מצד המנהלים לערוך שינוי מערכתי . ת כןהתקינה נמוך גם כך ועל כן אין באפשרותם לעשו

במסגרת חוק נכי הנפש בקהילה הוקמה . שינויים בסל השיקוםאפשרות למעלה את סוגיית ה

תפקידה של המועצה לדון ביישומו של החוק ולהציע שינויים . המועצה הלאומית לשיקום

ם המחוזיים וראש האגף מי שמתריע על הצורך בשינויים אילו רכזי השיקו, בפועל. ועדכונים

האפשרות של גורמים מתוך השדה לפעול למען , כלומר. לבריאות הנפש רשאי לאשר אותם

  ). 2001, פלדמן ובר און(שינויים בתוך סל שיקום היא מועטה 

בעיצומו ודורש הסתכלות מחודשת על נמצא התהליך שעובר על המועדונים התעסוקתיים 

פניה באמצעות המחקר אל קובעי המדיניות מצביעה על ה. מטרותיו של המועדון התעסוקתי

 ,מנהלים רבים תיארו תחושות של שחיקה. הקושי של המנהלים לשנות בעצמם את המצב הקיים

   . לעמוד במשימתם וחוסר הצלחהייאוש 

המצב הקיים כעת הכולל יצרנות אשר קשה לממש אותה גורם לפגיעה משמעותית 

העמדה המקובלת כיום משאירה את . יצרנות ונפגע השיקוםנפגעת ה, באופן כזה. במשתקמים

האנשים העובדים במועדון תעסוקתי בעמדה סטיגמטית מבחינה ציבורית ואישית כאנשים 

מטרותיו של המועדון התעסוקתי נפגעות , באופן כזה. שאינם יכולים להתפתח בכיוון נורמטיבי

  . ולא ממומשות לטובת המשתקמים

  

אמונה  הקשור לפער ביןה בקונפליקט הקיים אצל המנהלים הסוגיה השנייה נעוצ

זה תיארו  המנהלים שהתראיינו למחקר. במצבם הנפשי במשתקמים מול חשש לפחד או לנסיגה

התפיסה הרווחת של . בדרכים דומות את משמעות השיקום בתוך המועדונים התעסוקתיים

הגדרה זאת נרחבת . ם קודמיםהשיקום התעסוקתי דגלה בעיקרון של החזרת משתקמים לתפקודי

 ; 1998,  לכמן(יותר מהגדרת השיקום המתוארת בספרות כעבודה על הגעה לרמת תפקוד מיטבית 

Stromwall & Hurdle, 2003( .  

. מתבססת על חיזוק והעצמה של כישרונות אישייםתפיסתם האופטימית של המנהלים 

יכולות קיימות משותפות אצל  תיארו פיתוח של עבודה יצרנית על סמךאף מספר מנהלים 

גישה זאת מראה מקוריות רבה ומוכיחה אמונה ביכולות המשתקמים העובדים . המשתקמים

המנהלים מדווחים על הצלחה שיקומית מרגשת ומפתיעה בתחומים שבהם עסקו . במועדון

גישה כזאת . במקרה זה השיקום והיצרנות חוברים להשגת מטרה משותפת. המשתקמים בעבר

  .ה לסייע באופן כללי לתהליכי שיקום גם בתחומי חיים אחריםיכול
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קיימת מודעות מצד המנהלים לכך שעבודה היצרנית עשויה , בצד העמדות האופטימיות

מנהלי המועדונים התעסוקתיים נותנים . לגרום ליתר לחץ בקרב המשתקמים ועל ידי כך לפגיעה

מוכה הזקוקים למסגרת מוגנת משמעות רבה לעבודתם עם אוכלוסייה ברמה תפקודית נ

המועדון התעסוקתי המהווה מסגרת טרום תעסוקתית אמור להפנות . המותאמת ליכולותיהם

לפי נתוני המחקר אחוז נכבד , בפועל. אנשים לאחר תקופת זמן למסגרות מתקדמות יותר

שיקומי במשך שנים -מהמשתקמים אינו עוזב את המועדון התעסוקתי וזקוק למענה תעסוקתי

  . בותר

הרצון לסייע לאנשים אילו בצד הקבלה הבלתי מותנית מהווים את ייחודו וחשיבותו 

עבודה עם אוכלוסיה כזאת עשויה לגרום גם לקשיים בנושא , ברם. הרבה של המועדון התעסוקתי

  . היצרנות

ישנם משתקמים לא מועטים במועדון אשר אינם עומדים בדרישות מעבודה ברמה , האחד

אי העמידה בדרישות עשויה לגרום לתסכול ולהורדת .הספק ואסטטיקה , דיוק: יצרנית כמו

משתקמים אילו זקוקים לעבודה אחרת לא יצרנית המותאמת . הדימוי העצמי אצל המשתקמים

  . ליכולתם

קיים חשש מצד המנהלים שגם משתקמים שמסוגלים לעמוד בדרישות של עבודה , שנית

הלחץ עשוי לגרום לפגיעה , לדידם. מציפיות לא מותאמות יצרנית ייכנסו למצב של לחץ כתוצאה

  . במצבם הנפשי עד כדי הידרדרות לאשפוז

רובד נוסף של הסוגיה עולה בהגדרת הגורמים המסייעים למשתקמים להתקדם בתהליך 

את תרומת המועדון התעסוקתי כמסגרת אשר תיארו שהשתתפו במחקר המנהלים  רוב. השיקום

  . ושייכותשותפות  ביתיות, שות של חוםתחומעניקה למשתקמים 

היבטים אילו תואמים את ראיית המועדון כמסגרת מכילה ומשלבת המעניקה 

תהליכי יצרנות אינם נתפסים עדיין , עם זאת .למשתייכים אליה יתרונות רבים מלבד תעסוקה

בהיבטי נתון זה מעמיק את הדיון . בעיני המנהלים כגורמים המסייעים ביותר לתהליך השיקום

  . במועדונים התעסוקתיים שיקום ליצרנות הקשר הקיים בין

בקרב המנהלים מקננים חששות לציפיות יתר מהמשתקמים בצד רצון להביע , אם כן

תחושות סותרות אילו . אמונה ביכולת המשתקמים ולצפות מהם לעבודה יצרנית משמעותית

בודה היצרנית במועדון בסימן מביאות לקונפליקט פנימי בקרב המנהלים אשר מעמיד את הע

  .  שאלה
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כל המנהלים תיארו מערך ציפיות גבוה מהמשתקמים והצלחה משמעותית ומוכחת גם 

המנהלים מציגים במחקר תפיסה , עם זאת. עם משתקמים בעלי יכולות עבודה נמוכות ביותר

רועה  ; 1999, לידור-הדס(קונפליקט זה . הססנית ולא מגובשת דיה בנושא השיקום מול היצרנות

מקצוע העובדים בתחום המאפיין את אנשי  )Droughton & Williams, 2002 ; 2007', ואח

גישת המטפלים הינה בעלת , על פי הספרות. התעסוקה עם אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות

עמדה חיובית של מטפלים מיטיבה מבחינה תעסוקתית . חשיבות רבה במידת הצלחה תעסוקתית

יש לציין כי אין עדות מחקרית לכך שלחץ בעבודה מביא לאשפוזים , נוסףב. עם משתקמים

.(Bond et al, 2001a)   

ניתן להציע , מתוך המחקר. של המנהלים להתמודד עם הסוגיהעולה הצורך מן המחקר 

  :שתי דרכים להתמודדות

הדרכה מקצועית אפקטיבית . באמצעות קבלת הדרכה מקצועית מתאימה, האחת 

. מרחיבה מיומנויות ומסיעת בפיתוח מיומנויות התערבות אפקטיביות, ם ללמידהמאפשרת תנאי

הדרכה מסייעת בפיתוח מודעות עצמית אשר עשויה לסייע מאוד בעבודה המקצועית , בנוסף

  .  (Holooway, 1995)השוטפת 

העובד הסוציאלי עשוי . הסתייעות בעובד הסוציאלי של המועדון התעסוקתי, השנייה

יכולים המנהל , באופן כזה. ר רב בהערכה של מידת הלחץ שתמנע פגיעה במשתקמיםלהיות לעז

המנהל יציג את הציפיות היצרניות . והעובד הסוציאלי לייצג שני פנים של העבודה במועדון

  . מהמשתקמים והעובד סוציאלי יפקח על התאמת הציפיות למצבם של המשתקמים

  

. שיתוף משתקמים במועדונים התעסוקתייםתחום נוסף אשר עולה במחקר הינו עקרון 

שיתוף מתמודדים מוגדר כאחד המרכיבים החשובים של תהליך ההחלמה והשיקום ממוגבלויות 

  . (Frese et al, 2009) נפשיות 

מנהלי המועדונים התעסוקתיים התייחסו לחשיבות עיקרון שותפות המשתקמים בעבודת 

ייסוד וועדת היגוי כחלק : בדרכים שונותהשיתופיות מתבטאת . המועדונים התעסוקתיים

וישיבות , בחירת וועד מועדון המורכב מנציגי המשתקמים, מהקמתו של המועדון התעסוקתי

מטרתן של כל הפעילויות הללו לעודד שיתוף של משתקמים בהחלטות . משתקמים קבועות

 האמריקאי "clubhouse"נראה שבתחום זה מודל ה , עם זאת. הקשורות למועדון התעסוקתי

המודל האמריקאי אינו . יותר ומבוסס על שיתוף מלא של משתקמים בהפעלתוהרבה מתקדם 
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חשיפה למודל עשויה לסייע בפיתוח דרכים לשיתוף מלא של משתקמים . מוכר לרוב המנהלים

לשיתוף משתקמים במובן הרחב והאמיתי שלו קיימת השפעה גדולה על . במועדונים תעסוקתיים

תהליכי שיתוף מעצימים ומסייעים למשתקמים לפתח תחושה של ערך . והחלמה תהליכי שיקום

  . עצמי גבוה

נושא מתן תגמול כספי למשתקמים שעובדים במועדון התעסוקתי עלה במחקר באופן 

בניגוד למפעל המוגן אינו מחויב מבחינת הסטנדרטים של משרד , המועדון התעסוקתי. נרחב

הכנסות כספיות מתחלקות באופן שווה בין , זאת עם. הבריאות למתן שכר למשתקמים

קיימת , על כן). 1998, קובץ סטנדרטים ונהלים להפעלת שירותי שיקום בקהילה(המשתקמים 

אחת ". שכר"או " משכורת"ולא " תגמול כספי"חשיבות רבה בעיני המנהלים לקרוא לתשלום 

למתן תשלום ובכך לאכזב את הסיבות לטרמינולוגיה זאת היא רצון של המנהלים שלא להתחייב 

  . המשתקמים

המנהלים שהשתתפו במחקר תיארו כי בתקופה האחרונה התפתחה דרישה ברורה מצד 

המנהלים תיארו דרישה זאת כאחד המניעים העיקריים למעבר . המשתקמים לקבלת תגמול כספי

קעה המנהלים אף מתארים כי המשתקמים מבינים שתגמול כספי כרוך בהש. לעבודה יצרנית

קבלת תגמול כספי מוגדרת בסקירת הספרות של מחקר זה כבעלת אלמנטים שיקומיים . ובמאמץ

המנהלים חשים צורך לתת למשתקמים תגמול כספי . Droughton & Williams, 2002) ( בולטים

  . וחשים כי אי נתינה של תגמול כספי פוגעת בתהליך השיקומי במועדון עצמו

ה יצרנית במועדון התעסוקתי אין הדבר קשור בהכרח גם כאשר מתקיימת עבוד, ברם

הקשיים בהפעלה של עבודה יצרנית אינם מאפשרים בכל . לחלוקת תגמול כספי למשתקמים

המקרים להרוויח סכום גדול די הצורך הן עבור אחזקה שוטפת והן עבור מתן תגמול כספי 

ביעים מחאה כאשר הוא המשתקמים מעלים ציפייה ברורה לקבלת תגמול כספי ומ. למשתקמים

  .אינו מתקבל

. גורם לתחושת תסכול עמוקה ומוריד מוטיבציה,מצב זה פוגע בצורה ניכרת במשתקמים 

המנהלים כפי שצוין עושים מאמצים רבים שביכולתם לשפר את מצב ההכנסות אך בשלב זה עם 

  . התנאים הקיימים מאמציהם אינם נושאים פירות
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  סיכוםל

  

. האחרונות תהליך משמעותי הנמצא בעיצומו קתיים עוברים בשניםהמועדונים התעסו

משמעות התהליך טמונה במעבר ". יצרנות"ל" תעסוקה"במסגרת התהליך נעשה מעבר מ

מהתמקדות בתעסוקה כחלק מתהליכי הקניית מיומנויות להתייחסות חדשה לעבודה כבעלת ערך 

,  עניין אישי, תרומה לקהילה: ה בעברמושגים וערכים חדשים נכנסו לתמונה שלא היו ב. עצמאי

התהליך הביא לגישה חדשה ואופטימית כלפי משתקמים בעלי מוגבלויות . סיפוק ותגמול כספי

התהליך כרוך גם בקשיים ובשינוי , ברם. נפשיות  המבוססת על הטמעה של עקרונות ההחלמה

  . תפיסה מהותי הנוגע למטרותיו של המועדון התעסוקתי

מצטייר במחקר זה כתהליך שאין ממנו דרך " יצרנות"ל" תעסוקה"תהליך המעבר מ

אנשים . תואם תפיסות חדשות ומנוגד לתפיסות ישנות שדגלו בהדרה חברתית, תהליך זה. חזרה

בעלי מוגבלויות נפשיות נתפסים כיכולים לקחת חלק בעבודה משמעותית בעלת תרומה לאחרים 

רה ברורה את חשיבות המועדון התעסוקתי המחקר העלה בצו, יחד עם זאת. ששכרה בצידה

המועדון מהווה . כמסגרת ייחודית המטפלת באוכלוסיה בעלת יכולות תפקודיות נמוכות ביותר

ראוי לציין את מסירותם . עבור אנשים אילו מסגרת חמה וביתית המעניקה תחושת חום ושייכות

יעים תחושות חזקות של המשתקמים מצידם מב. הבלתי נלאית של המנהלים כלפי אנשים אילו

  . ובניגוד לציפיות, קשר למסגרת הבאים לידי ביטוי בהתמדה במשך שנים

המועדון התעסוקתי ישמור על ייחודו ולא יהפוך להיות , חשוב לוודא שבמסגרת התהליך

לשם כך נדרשים שינויים בסטנדרטים שנקבעו לפני שנים ואינם רלוונטיים למציאות . מפעל מוגן

נדרשת חשיבה מערכתית חדשה ורב ממדית המשלבת את כל הגורמים , סיבה זאתמ. העכשווית

   .הקשורים למועדון התעסוקתי בקשר לתפקידיו כיום

ותיו של בשינוי תפיסות ועמדות הנוגעות למטר מצביעה על צורך ראשוניעבודה זאת 

סמל עידן מתהליך המעבר מעבודה שיקומית גרידא לעבודה יצרנית . המועדון התעסוקתי כיום

חדש של הטמעה והפנמה של מושגים הקשורים לשיקום והחלמה שהיו עד כה בגדר תיאוריה 

  . בלבד
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  המלצות יישומיות. 7

  

יצרנות במועדונים התעסוקתיים השייכים לשיקום  היבטי הקשר שביןמחקר זה חקר את 

  :שומיותלאור ניתוח התמות שעלו והדיון שלאחריהן עולות מספר המלצות יי. לסל שיקום

  

מפעילי , הקמה מיידית של וועדה משותפת הכוללת נציגים של משרד הבריאות .1

מטרת הוועדה לדון בהשלכות של תהליך המעבר . מנהלים ומשתקמים, המועדונים

במועדונים התעסוקתיים ולהסדיר אותו באמצעות חידוש " עבודה"ל" תעסוקה"בין 

 .ורענון של  הסטנדרטים

האחת תעסוק ביצרנות . י לשתי קבוצות עבודה שונותהמועדון התעסוקת תקולח .2

. הקבוצה היצרנית תקבל הדרכה וליווי ממוקדים בעבודה יצרנית. והשנייה בתעסוקה

ניתן לשקול עבור קבוצה . הקבוצה השנייה תעסוק בתחומים אחרים נרחבים יותר

. ודהעשרה קוגניטיבית וע, פיתוח כישורי חיים: זאת מתן תגמולים יצירתיים כמו

המשתקמים הלא יצרנים עשויים להיות מרווחים במידה ניכרת ולהשיג , באופן כזה

 . התקדמות בהיבטים נוספים של תהליך השיקום

המטרה אליה . בכל המועדונים בולט חסרונו של איש שיווק, ברמת השיווק והמכירות .3

ן אי- יש לשאוף היא הקצאה ממשלתית של כספים לטובת נושא זה שכן ללא מכירות

ניתן להתאחד ולהעסיק איש מכירות , במידה ולא יינתן תקצוב ממשלתי לכך. יצרנות

אזורי עבור מספר מועדונים תעסוקתיים ובכך לצמצם באופן משמעותי את עלויות 

מנהל המועדון התעסוקתי יוכל להתפנות לעסוק בנושאים , בדרך זאת. השיווק

 . אחרים היושבים על סדר היום

פנאי ועוד , לה בין מסגרות סל שיקום בתחומים נוספים כמו דיורק שיתוף הפעוודיה .4

שיתוף הפעולה כולל הטמעת . ולעודד את קיומה של מחויבות הדדית בין מסגרות

מודעות בקרב מסגרות בדבר האפשרות לערוך הזמנות של מוצרים שונים 

התהליך עשוי להיות הדדי כאשר משתקמים משותפים . מהמועדונים התעסוקתיים

 . מועדון התעסוקתי ולמסגרת שהזמינה יקבלו תגמול כספי עבור העבודהל
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מפעילי המועדונים התעסוקתיים לטובת סיוע בתחום השיווק והמכירות של  גיוס .5

מפעילי המועדונים הינם בעלי ניסיון בתחום השיווק וסיוע מצידם . תוצרי המועדונים

 .עשוי לקדם את מטרות המועדון התעסוקתי

הפורום יאפשר . ים ארציים משותפים של מנהלי מועדונים תעסוקתייםהקמת פורומ  .6

למנהלים להיחשף לדרכי עבודה חדשות ולהיות בקשר מקצועי עם מנהלים אחרים 

 .שנמצאים באותן התלבטויות וקונפליקטים
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 נספח. 9
 

  ראיון מנהל מועדון תעסוקתי

  

הגעתי לראיין אותך במסגרת מחקר שאני עורכת בנושא של יצרנות במועדונים  .שלום לך

  .תעסוקתיים

  

מה המאפיינים ? הלהאם אתה יכול לספר לי קצת על המועדון התעסוקתי שאתה מנ .1

 )מיומנויות ועוד, אופי עבודה, אוכלוסייה(המיוחדים שלו 

את המטרות כיצד הנכם מיישמים ? מהן המטרות של המועדון תעסוקתי שלכם .2

 ? שהצבתם

 ?שיקום במועדונים תעסוקתיים–ה רואה את סוגית היצרנות /כיצד את .3

 ? ה רואה את הסוגיה במועדון שלך/כיצד את  .4

 ? האם אתה בעל יכולת החלטה במועדון שלך בנוגע ליצרנות .5

 ?האם אתם מצליחים למכור? האם במועדון שלכם אתם מייצרים מוצרים .6

כיצד מתחלק התגמול בין ? גמול כספי מעבודת היצרנותהאם חברי המועדון מקבלים ת .7

 ? )אם בכלל(החברים 

מה עוזר לדעתך בצורה החזקה ביותר למתמודדים עם מוגבלויות נפשיות להתקדם  .8

 ? )כמובן בתחום התעסוקה(בתהליך השיקום 

למסגרות שיקומיות מתקדמות , האם ישנם חברים במועדון שלך שעוברים לאחר תקופה .9

 ?פעלים מוגנים והשמה נתמכתיותר כמו מ

 ? כיצד משפיעה לדעתך היותך איש מקצוע טיפולי על סוגיית היצרנות  מועדון .10

האם ישנם שינויים שצריכים לדעתך להיעשות ברמה המערכתית על מנת לשפר את  .11

 ? תהליכי השיקום והעבודה במועדונים התעסוקתיים

 ? "ליאידיא"ה חושב צריך להראות מועדון תעסוקתי /כיצד את .12
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Abstract 
 

In the last decades there has been a significant revolution concerning 

people suffering from mental disability. This revolution involved a transition 

from the previously accepted medical model, a model that focused mainly on 

symptoms and disabilities, to a new conception based on rehabilitation and 

integration. At the foundation of the rehabilitation and integration approach are 

the values of respect, inclusion, and optimism. This approach considers the 

person with the mental disability as a part of the larger community. (Roe et al, 

2007) 

Accordingly, a model of community rehabilitation to Israelis with mental 

disabilities was developed with the "Law of Rehabilitation of the Mentally 

Disabled within Community, 2000” (Elitzur, 2006). This law established the 

"Sal Shikum" system that offers a variety of rehabilitation services in different 

aspects of life such as housing, employment, recreation, education, etc. The 

services are designated to people of varying functioning levels and involve the 

option of transferring between settings. (Law of Rehabilitation of the Mentally 

Disabled within Community, 2000) 

The occupational centers which are the focus of this study constitute 

an important part of the "Sal Shikum" system. The occupational centers are 

designed to provide rehabilitative occupation for those who have difficulty 

integrating into the more advanced employment programs, specifically 

sheltered factories and supported employment (Sharshevski, 2006).The goal 

of the occupational centers is to provide diverse rehabilitative skills through 

recreational, social, art, and employment activities. 



 113

The employment section in the occupational centers has developed, 

advanced, and changed dramatically throughout the years. There has been a 

transition from occupation designated only to rehabilitate the participants to 

employment productive in itself.  This transition includes a of business 

initiative by the occupational center managers in order to achieve a sense of 

accomplishment for the participants, and financial restitution. In many 

occupational centers productiveness has been manifested in the creation of 

artwork with potential for financial profit. 

The present study examines the transition of occupational centers to a 

productive working place. Thirteen occupational center managers, most of 

them from the southern district of the Health Department were interviewed 

qualitatively. The research questions examined the productive processes in 

the occupational centers, and the extent of their influence on the rehabilitative 

processes at the foundation of the work in the occupational centers.   

The results of the study highlight a number of important issues 

concerning the relationship between productiveness and rehabilitation in the 

occupational centers. 

The first aspect is the difficulty the managers face to market and sell 

the occupational centers’ products. The unsold products create a situation of 

"occupation" rather than "employment" and disrupt both the productive and 

rehabilitative processes. 

The second aspect is evident in the gap between faith in the 

rehabilitants’ abilities versus the concern for a regression in their mental state 

due to productive work that is inappropriate. 
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The third aspect is that productiveness is not yet considered by the 

managers as a contributing element in the rehabilitation process.  

This aspect contributes to the creation of a managers’ internal conflict 

concerning the relationship between rehabilitation and productive processes 

in the occupational centers. 

According to this study, the situation today of a productiveness difficult 

to realize detracts from both the productive and rehabilitative processes. This 

fact testifies to the complexity of the transition from "occupation" to 

"productivity" in the occupational centers. 

 This transition requires a multi-system, multi-dimensional re-thinking, 

including as well a re-conception of the objectives and nature of today’s 

occupational centers. 
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