
 

 

 

 

 

 

 הדסה הרפואי במרכז והיישום החזון :מאושפזים לילדים ספר בית

 1פינצ'ובר עדנה

 הקדמה

. בית בבית חולים זמן קצר תוךב לעיתיםעצמם את מוצאים או חלו כוו נפצעו, נילדים ש

החברים ומבית הספר. מהרחק מהבית, מאיימת, סביבה זרה, דית היא ימשמעותו המיחולים 

כואבת, טורדנית  היא :נעימהאינה בהם השהות  ,בבתי החולים יםהמושקע מאמציםהחרף 

בכל  ,ללמודזכאים הילדים מתוך התפיסה כי גם במהלך האשפוז . ממושכתתים יולע

. מאמר זה מתמקד ישראל פועלים בתי ספר ייעודייםבחולים הבתי מחלקות הילדים ב

הדסה  הרפואי המרכז שלהניסויי בית הספר  - שבהם אחד הראשוניםפורו של יסב

ליצור מקום רגוע, רגיש ומעניין, שיעניק רצון מתוך  1983בשנת בית הספר הוקם  .בירושלים

נועדה הלמידה  ,נוסף על הקניית הידעב. למידה רלוונטית ויצירתיתלילדים המאושפזים 

בעקיפין גם לסייע  ,אופק ותקווה, להעניק להם מעט שמחה וסקרנותלחוות ילדים לאפשר ל

להשתלב בחיי השגרה לחזור ולהם לעזור ובסופו של דבר  ,ם ולצוות הרפואייהתולמשפח

בחשיבה על אופיו ועל יעדיו, והמשכו בניסיון לממש ו ראשיתו של בית הספר בחזון .שלהם

מטרתו של המאמר כפולה: להציג את המודל  את כל אלה בבית הספר הניסויי הדסה.

להציג כמה ו ,כמוסד חינוכי בתוך בית חולים ואת עקרונותיושפותח בבית הספר הייחודי 

  .כדוגמה להובלת שינוי בתוך ארגון יוזמיו בתהליך בנייתו ופיתוחומהאתגרים שעמדו לפני 

                                                 

 מנהלת בית הספר לילדים מאושפזים, בית חולים הדסה ירושלים, ובר'עדנה פינצ 1



בר ו נצ' י פ  עדנה 

76 

 

  ילד חולה ומאושפז

הוא נפרד , תשגרת חייו נקטע. פחדיםבחששות ובכאבים, שפז בבית חולים מוצף בומאהילד 

 .מוּכרות חודרות אל המרחב האינטימי שלוסביבה זרה שבה דמויות לא ומצוי ב מביתו

 סביבוו שונהסדר היום , הרעשים, הריחות והאוכל זרים לו, מלאכותייםוהאור הטמפרטורה 

. הילד ומשפחתו נמצאים בהמתנה ארוכה יהםילדים חולים אחרים ומשפחות נמצאים

ל אנשים לא מגע שבדיקות, דקירות, כגון ומייגעת ובחשש מתמיד מפני אירועים לא צפויים 

. החלטות טיפוליות, פרוצדורות רפואיות ותגובה כלפיהן, בגופומוכרים במקומות פרטיים 

 ,לומונחים זרים בושפה ב יםדברמה יםלא מוכרצוות רפואי אנשי גש ופהילד  ,לצד כל אלה

הילד המאושפז מרגיש  .מםיעויכולתו הקוגניטיבית והרגשית אינה מאפשרת לו להתמודד 

תלוי בצוות נעשה עליו בדרך כלל, המגן  ,ההורה גםו ,על גופו ועל התנהלותוחוסר שליטה 

 אותו בשגרת חייו.  לווהתומך בילד הצעיר ומשו עוד אותו הורה בטוח נאינו ,הרפואי

הן חוויות שכיחות  המתפתחת אצל הילד חוסר ודאות ופגיעה בעצמאותשל  התחוש

הילד עלול לחוות ושקעים בבית החולים, המאמצים המעל אף  ולכן ,במצב של חולי ואשפוז

הנפשית בטווח  ובריאותעל ו תולהשפיע על החלמ , וזו עלולההכטראומהאירועים את 

שנמצא בשלבי ההתפתחות המשמעותיים לעתידו כאדם  צעירילד  2.הארוךוהבינוני  ,הקצר

האשפוז  עלול לחוות את הניסיון המפחיד של - עצמאי ורוכש שליטה על תפקודיו הגופניים

גופנית הנורמטיבי, בריא או שולט. הנסיגה )רגרסיה( אדם בעצמו כבאמונו פוגעת הכטלטלה 

 – קרובות בזמן האשפוז, התלות בהורים והמוגבלות הפיזית לעיתיםמתרחשת הנפשית הו

העצמי ולהסיג לאחור את מה שכבר הצליח לרכוש באופן  ועלולים לפגוע בדימויכל אלה 

הקשיים הגופניים אפשר להחזיר את עצבת את רגשותיו ואת זיכרונותיו. מציאות זו מטבעי. 

 . , אך את הפצע הנפשי קשה יותר לרפאלמצב תקין בהדרגה

 המודל החינוכי של בית הספר בבית חולים הדסה

במשך השנים נעשו מאמצים בארץ ובעולם לאתר דרכים ולפתח מודלים לעבודה עם ילדים 

ליהם הן את ההתמודדות עם המצב המשברי והן את החזרה במהלך האשפוז במטרה להקל ע

למעגל החיים וההשתלבות בו. המודל של בית הספר שפותח בבית החולים הדסה ויתואר 

מקובלים במרכזים רפואיים הקיבל השראה משני מודלים של תמיכה חינוכית  ,להלן

של  ופעילות( 2)-ו בתי ספר לילדים מאושפזים שמפעיל משרד החינוך;( 1)במדינות המערב: 

פועל מטעם בתי החולים ובמימונם ומכוון למענה הארגון  - Child Life Professionארגון 

 רגשי ותמיכתי.

                                                 

 2002; פינצ'ובר, 16: 2005מלקיודי,  2



במרכז הרפואי הדסה ים  לדים מאושפז לי  בית ספר 

77 

 

  במדינות המערב בתי ספר מטעם משרד החינוך

התמחות בטיפול בילדים חולים ובטיפוח הלחשיבות במקביל להתגבשות המודעות 

מספקים שירותי ה רחבי העולם בתי ספרולים במחלקות ילדים בבתי חו בנוסדהתפתחותם, 

. בתי הספר בתקופת האשפוז וההחלמה יסודי למידה לכל שכבות בית הספר היסודי והעל

לשמור חיובית ומהנה, מתמשכת, נועדו לעורר ולעודד תלמידים באמצעות חוויה לימודית 

ל מדובר בבתי . בדרך כללהם להחלים סייעשת נפשיתלקדם רווחה , וכן על הרצף הלימודי

בית עם נמצאים בקשר ש ,מערכת החינוך הציבוריתבניהולה של ובמימון המדינה ספר 

. הילדים לומדים והלימודים של תוכנית פי-עלופועלים הספר במקום מגוריו של התלמיד 

במערכת  ותלאלה המתקיימ ותמיטת האשפוז, ושעות הלימוד והחופשות דומעל בכיתה או 

מגן הילדים ועד  –מכל המגזרים ובכל הגילים ימודים ניתנים לילדים הל 3הרגילה.החינוך 

בית החולים  אתר ,ראו למשלהמאושפזים חמישה ימים ויותר ) ,הספר התיכון סיום בית

 (.לילדים בסידני

  Child Life Profession תוכנית

"התמחות בטיפול  -שנות העשרים של המאה העשרים התפתחה מומחיות מיוחדת כבר ב

בהם בעזרת שנועדה לשפר את הטיפול הרפואי  -לדים חולים ובטיפוח התפתחותם" בי

מכוונים לקדם מיומנויות  תוכניתמשחק והכנה לפרוצדורות רפואיות. שירותי ה תוכניות

התמודדות ולמזער את התופעות השליליות של האשפוז, של המפגש עם מערכת הבריאות 

שירותים אלה הוּכרו  4.חושת עקה או מצוקהאחרות העלולות לעורר תההתנסויות הושל 

בין היתר הודות הבריאה של ילדים מאושפזים,  םהרגשית ולהתפתחות םכחיוניים ליציבות

המאה של במחצית השנייה המקצוע התמסד שיכוך הפחד והכאב המקושרים לטיפול. ל

 Child Life Councilלאומי ללא כוונת רווח בשם -נוסד ארגון בין 1982העשרים, ובשנת 

(CLC) ארגונים  600-מייצגים יותר מהאנשי מקצוע מוכשרים  5,000-מאגד יותר מ. ארגון זה

ברחבי העולם המתמחים בסיוע לילדים ולמשפחותיהם להתגבר על אירועי חיים מאתגרים 

התערבות מוקדמת(.  תוכניותבמסגרת הוספיס, ו תוכניות, אבל גם בלדוגמה )בבתי חולים

תומכים מבחינה רגשית במשפחות ומעודדים התפתחות אופטימלית של אנשי מקצוע אלה 

מומחי עומדים בפני טווח רחב של התנסויות מאתגרות. בכל הנוגע למאושפזים, הילדים 

CLC  מיון, הגם בחדרי  לעיתיםילדים והבמחלקות הם עובדי בית החולים, והם פועלים

                                                 

( האלה: בית החולים choolssospital hברחבי העולם מצויים בין היתר בתי ספר בבתי החולים ) 3
החולים גרייט אורמונד  (; ביתChildren's Hospital at Westmeadלילדים בווסטמיד, אוסטרליה )

סלואן  ל שםהמרכז הרפואי ע ;(Great Ormond Street Hospital Children's Charitבלונדון )
בית החולים לילדים ; (Memorial Sloan Kettering Medical Cancer Centerיורק )-קטרינג בניו

 (. Sydney Children's Hospital, Randwickבסידני, ראנדוויק )
4 1471: 2014 ,Life Services Child 
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מומחים מתמקדים בצרכים , בטיפול נמרץ ובמרפאות חוץ. הותכירורגיהמחלקות ב

פעולה עם המשפחות ועם שיתוף ועובדים בילדים ההפסיכולוגיים וההתפתחותיים של 

כיום בתי  5.(CLC תוכניתראו באתר ה תוכניותה)עוד על ספקי שירותים רפואיים אחרים 

בצפון אמריקה ו ,כדבר שבשגרה CLC תוכניות כולליםבילדים מתמחים בטיפול שחולים 

  6.כאלה תוכניות 400-יותר מ פועלותבלבד 

: בתי ספר מטעם התפיסותבית הספר שפותח בבית החולים הדסה משלב את שתי 

מתמקד ה, Child Lifeוהידע וההכוונה של מודל , משרד החינוך שפועלים בבתי החולים

רואה העל השקפת עולם הוליסטית, מבוסס בעיקר ברווחתו הרגשית של הילד. מודל זה 

, נוסף על זקוק למענה נפשי, רגשי ורוחניכדי להתפנות למשימת ההחלמה שבילד אדם שלם 

נגישות למורה ויכולת להמשיך בלמידה בבית  ,תפיסה זו פי-עלזאת ועוד,  7.המענה הגופני

 ותעשויאלא אף  8,לילדים תחושה של נורמליּות במהלך האשפוז ותהחולים לא רק מספק

חינוכית מעצם קיומה מחזקת את יכולת הלות להציע הזדמנות לצמיחה ולהתפתחות. הפעי

 לפעילות מוחשית ומציאותית. אותו ומגייסת של הילד ההסתגלות 

פקודי חשוב מצבים של מחלה ואשפוז ב ,תפיסה זו פי-על לחבר את הילדים לרצף תִּ

אל מול אפוא לתרום רבות של מציאות חייהם. פעילות בבית הספר של המחלקה יכולה 

השינויים שהילדים עם הכאב ועם  ,בכאבו ובדאגותיו. המגע עם הפחד בידודו של היחיד

התמודדות עם איּום ועם  ,עם זאת ;צריכים להסתגל אליהם בבית החולים הוא בלתי נמנע

בסיוע תומך ומעצים. את מיומנותם של כשהיא נעשית להיות מנוף להתפתחות יכולה סבל 

השבתם המהירה ככל באמצעות  אפשר לחזקהילדים להתמודד עם מצבים כגון אלה 

האפשר למארג החיים הטבעי שלהם, שכולל לימודים, משחק, פעילות גופנית, תפקוד, 

התמודדות עם בעיות ומציאת פתרונות, היכרות עם ילדים אחרים ויצירת קשרים 

  לגיטימציה.להזדמנות להזדהות ולהם מעניקים ה

דים, ורבים ממאפייניו נגזרים פועל בכל מחלקות הילבבית החולים הדסה בית הספר 

מתוך המציאות המיוחדת של בית החולים, שכולם נדרשים להסתגל אליה. רוב הילדים 

שוהים בבית הספר תקופות קצרות אך משמעותיות. תחושת הגורל המשותף מסייעת 

מחייבים שיכוך האם כי עדיין קיימים מתחים ורגישויות ללמידה המשותפת, במידה רבה 

הן בהיבט של הלמידה בבית הספר ייחודית  .תרבותיים-יקר בשל הבדלים בין, בעוגישור

                                                 

5 www.childlife.org 
6 1471: 2014 ,Child Life Services 
 2003רביב וכצנלסון,  7
8 Ratnapalan, 2009 

http://www.childlife.org/
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המיוחדות  תוכניותהתכנים והיבט של ההן ב, ולהלןשיפורט  פימתכונת הלימודים, כ

 שפותחו ויפורטו בהמשך. 

 מתכונת הלימודים

 ועד 08:00עשר חודשים וחצי מדי שנה בשנה, משעה -הלימודים מתקיימים במשך אחד

 .רוציםהם ששעה כל במגיעים הילדים ו. בבית הספר לומדים ללא צלצולים 16:00השעה 

מידע המתקבל מביקור הבוקר, עיון בתיק הרפואי ההלימודים מתגבשת על סמך  תוכנית

בית הספר של בית החולים כשמדובר באשפוז ממושך,  .הצוות הרפואי והטיפולישל ודיווח 

מתכונת הלימודים מתאפיינת במקום מגוריו.  הילדבו לומד במידע מבית הספר  מסתייע

 :באיםבהיבטים ה

מפגש כל מפגש נתפס כהתלמידים באים והולכים, שמאחר  :מתמקדים ב"כאן ועכשיו" .1

 נושאים לימודיים, רגשיים או הפגתיים.באופן מלא מקיף ששלם בעל תוכן משמעותי 

הוודאות היחידה  הואההווה, שלפעמים ומדגישה את גישה זו מחזקת דרכי התמודדות 

 ברגע נתון.

במסדרון, בחדר הטיפולים, מרחב הפתוח, בבחדרי הלימוד,  :מרחבי למידה לא שגרתיים .2

ומתאימות  פרטניות או קבוצתיותהן מסגרות הלמידה  - לבדיקה המתנהליד המיטה או ב

 .וליכולותיהם רכיהםושל הילדים, לצמצבם את עצמן ל

המאושפזים באותה נסות ילדים בגילים שונים קבוצות הלמידה מכ :גילית-למידה רב .3

העת בבית החולים. ההשלכה הישירה של מציאות זו היא שתחומי הדעת הנלמדים 

 .גמישהתחומיות ובפדגוגיה -מתאפיינים ברב

משלב אנשי מקצוע מתחומים מגוונים בבית הטיפול  :מקצועית-עבודה פדגוגית רב .4

ם , תזונאייםסוציאליים עובדעובדות ו, ותיאחאחים ו, ים ורופאותהחולים כגון רופא

 ביטויידי בא למקצוע השיתוף בעלי  .ים ופסיכולוגיותפסיכולוגכן ו ותזונאיות

הפניות הדדיות. שיתופי הפעולה בכן ו שיתוף בחומרי הלמידהבתכנון ובבהתייעצות, 

את התפיסה ההוליסטית  יםומבטא ,רלוונטי לסיטואציההרגשי ובהקשר לימודי  יםנעש

 להחלמתו של הילד. נתמכווההשותפות הטיפולית ת או

למידה כזאת מרככת את היחסים  :למידה משותפת בנוכחות פעילה של ההורים .5

מעצימה דיאלוג וקרבה, מזמינה את ההורה לקחת חלק פעיל ומנגישה ידע  ,ההיררכיים

 והתנסות לילדים ולהורים כאחד. 

וערבית.  עברית - שפותשתי לרוב  קבוצות דובריםהמשתתפים ב :תרבותיות-קבוצות רב .6

מנכיחות את מציאותם של נרטיבים לאומיים, חברתיים ותרבותיים שונים,  קבוצותה

 נושא יתואר בהרחבה גם בהמשך הדברים.האת הלמידה.  ותומגוונ ות, מפרותמעשירוהן 
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הליכים למחלה ול ,קשורות לאשפוזהלימודים  תוכניות :"בריא ללמוד מזה"

 רפואייםה

כגון  העוסקות בהליכים רפואייםמגוונות לימוד  תוכניותפותחו  יך אטי והדרגתיבתהל

אמצעי ההמחשה המגוונים והמקוריים  9.גלולותותרופות בליעת ועירוי הכנסת בדיקת דם, 

בית  צוותפיתח ם רובאת התנסות שלומודלים לאימון ו לונים, עםסיפורי אלבומים,כוללים 

הרחבת הדעת בעולם על וחווייתית דגש על למידה ושם מ תוכניותבהוראת ה .הספר

, וכן התייחסות לעולם בו נוגעים לתוכן שעוסקיםההמדעים, הרפואה ותחומי עניין אחרים 

 . של הילדיםהתובנות הנפשיות והערכים 

ולהוביל אשפוז הכרוכה באת המציאות לרכך הן הרפואיות  תוכניותהשל  הןמטרותי

זקת, שרוקמת מחדש את סיפור המחלה ומעמידה לו יסודות את הילדים לחוויה לימודית מח

מכילה החשיפה הדרגתית ומבוקרת, ב מעבירים תוכניותהאת  חיוביים, תומכים ואיתנים.

מוצאים פתרונות הם ששהילדים כך  ,בעת מספקת מרחב ליצירתיּותובה את הרגשות 

  10.םקשורים למחלתם או לטיפולים שהם עובריהלמצבים קשים או מאיימים 

 .נבנה באמצעות פריטת ההליך לפרטיםשעוסק בהכנה לפרוצדורה רפואית  מפגש

מרגיש אינו הילד כך יעד אחד נוסף שיש לחוות אותו. לפני הילד אנו מציבים בכל פעם 

שעליו להתמודד עם דבר עצום, אלא עם סדרה של פעולות ברורות ומוחשיות בעלות פשר, 

הזדמנות לו שלביו, אנו מעניקים ול ההליך עלהסבר  נוסףבמעוגנות ברגשות ובמשמעות. ה

מה יקרה אם המחט תצא לי ') "מוזרות"להתנסות באביזרים ולשאול שאלות, גם אם הן 

פני הילד מרחב לפעילות משחקית שחוקיה פותחים כוללת (. ההתנסות 'מהצד השני?

הטמעה של מה ( ול'כמה דם מוציאים לי מהגוף?'אוטונומי להבעת רגשות, לקבלת מידע )

ששמע והבין באורח חופשי ומהנה. הילד יכול לגלות כיצד דברים פועלים, מה שמם 

  11.כיצד פועלות מערכות הגוףו, שונים ותפקידם של מכשירים רפואיים

האחד את לילדים שלא מּכירים ניתנת במפגש הקבוצתי, בשונה מהמפגש הפרטני, 

באווירה מתקיים . כל מפגש חושות דומותתלגלות שרבים מרגישים הזדמנות נדירה השני, 

לים שהם לא לבד, ובניגוד לחדר הטיפולים, כאן הילד אינו מאוים. הילדים מג ,של משחק

מד אוניברסלי למצוקות ומפחית את תחושת החריגּות. זדהות, מעניק ממה שיוצר תחושת 

פוז, הרפואה יחסי הגומלין הנוצרים בקבוצה תומכים בהבניה של הידע החדש על עולם האש

                                                 

בדיקת דם, הכנסת עירוי, הלימוד העוסקות בהליכים רפואיים כוללות את הנושאים הללו:  תוכניות 9
ניתוח תוספתן, הכנה לניתוח כללי, הכנה לניתוח שקדים, הכנה עליית חום הגוף, לב,  צנתור

ער בעקבות כימותרפיה, בליעת תרופות, בובות טיפול, ילסדציה, הכנה להקרנות, הכנה לנשירת ש
 "הסיפור שלי" ועוד. תוכניתהכנה להכנסת צנתר מרכזי, 

 2002 ,פינצ'ובר  10
 2003רביב וכצנלסון,  11
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עוד  .יר בלי שיתבייש בכךהזדמנות להיחשף למידע שלא הכניתנת לד ולי ,או תפקודי הגוף

עולם הרפואה,  ים עלגילוישל  החוויבהחשש את להמיר את המבוכה ומתאפשר לו 

 הטיפולים, ומה אפשר לעשות עם זה כדי להקל על הקושי.

, חששותלם למצוקות ופתרונות מעשייאחר חיפוש משותף אפוא מעודד  המודל

הרפואיות מקלות על  תוכניותהו, במישור המטפורי לעיתיםובמישור המציאותי  לעיתים

פחדים לא מבוססים, מעמתות את הילד עם הנחות שגויות ותורמות לניהול עצמאי יותר 

את דרך העבודה  הילד ומשפחתו גם לאחר שהשתחרר מבית החולים. ידי-עלשל המחלה 

 ם בעזרת שלושה סיפורי מקרה.ואת תרומתה נדגי

  עם המורה מונא אבו עלקאםשל עלי מפגש  :עלי בן תשע מפחד מבדיקת דם

י, תושב ירושלים והסברתי לו שאנו הולכים ללמוד על בדיקת דם.  ,פגשתי את ַעלִּ
הנוזל האדום שמדמה דם, והחומרים  –שנשתמש בו המודל הכרתי לו את 

 .[כגון אלכוהול, מזרק, מחט וכדומה]תם יהאמיתיים של בית החולים שנעבוד א
עשו לו בדיקת דם. הוא ענה: "אני כשכיצד הרגיש אותו בתחילת השיחה שאלתי 

". הוא סיפר כיצד האחיות נדרשו להחזיק אותו בכוח ]...[ פוחד ומתנגד ,בוכה, צועק
בביצוע משיך הולמרות שהוא צעק, הרופא , בזמן הבדיקה כי השתולל ופחד נורא

 .הבדיקה
התחלתי ללמד אותו איך לוקחים דם, ועברנו שלב אחר שלב. לדוגמה, שאלתי אותו 

לחטא את ]תפקיד האלכוהול, והוא ענה: "זה נגד כאבים". למדנו מה המטרה  מה
והאם צריך לפחד מאלכוהול; למדנו מתי חשים כאב  ,[קריר]איך מרגישים  ,[המקום
מחדירים את כשמה מרגישים ; [דיוק בזיהוי המצב]דברים אחרים חשים ומתי 

המחט; התבוננו במחט העדינה, דיברנו על הדמיון בין קוץ שנכנס לגוף לבין דקירה 
בהתאם  המודלַעלי התלהב. הוא עשה את תהליך בדיקת הדם על  של מחט ועוד.

לעזור נגד  ותשיכולפעולות מסביר לי כל שלב ושלב. דיברנו על בעודו להוראות, 
אמרנו שכאשר וק, לא להסתכל, לקרוא תפילה או לספור. כמו לנשום עמ –הפחד 

להזיז את היד, כי הוא לו אבל אסור  ,לבכות ואפילו לצעוקלו מתעורר כאב מותר 
עלי נהנה לערוך את  עלול להיפגע אם לא יאפשר לרופא לדייק בביצוע הבדיקה.

אחות מהמחלקה בהתרגשות רבה  יחרת באה אליוהבדיקה וזכר מה שלמד. למ
פרה לי שעלי נרגע: האחיות, שהתכוננו להחזיק אותו ולהפעיל כוח בזמן הבדיקה, וסי

 נדהמו לגלות שאין עוד צורך בכך.

הם מפרשים את מה שעובר עליהם. בו : קשיים רבים של ילדים נובעים מהאופן שתובנות

שה לפיכך עו - זה הליך מאיים ואפילו בלתי נסבלש - משלו על בדיקת הדםהיו אמונות לעלי 

 .ילדים חולים מושפעים ממה שהם שומעים סביבם הכל כדי שהבדיקה לא תצא אל הפועל.

אמירה של רופא שהם עשויים לפרש שלא כהלכה, בכי של ילד אחר, פחד של ההורים, חוסר 

כל אלה  – הבנת השפה העברית(חוסר הבנת השפה הרפואית )ובמקרה זה גם חוסר ידיעה, 

. עלי חווה את הסביבה כעוינת ובלתי מובנת, ותחושות נהגותמשפיעים על החוויה ועל ההת
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 ,הוא כר פורה לפחדיםכזה אלו הצטרפו לתחושת הכאב וחוסר האונים. שילוב שכיח 

 לחרדות ולצמיחה של הנחות שגויות.

 המורה הציעה לעלי כמה ערוצים שיכול היה להסתייע בהם: הרחבת ידע, דיוק

למד להּכיר את שלבי הוא מידע. ניתן לעלי ראשונה במילים והתייחסות רגשית. בראש וב

בא במגע חווייתו הרגשית עוצבה מחדש מבחינה מילולית. כך לדוגמה, כשאלכוהול ו ,ההליך

כדי להפחית את עוצמת  "קר"ולא  "קריר"במילה  נשתמש ."קריר"מרגישים עם העור 

ות, ולא כל פעולה החוויה החושית. המורה סייעה לעלי להבין שאפשר לחוש תחושות שונ

מעוררת בהכרח כאב. היא השתמשה במונחים מדויקים שתרמו לתיאור מאוזן יותר של 

לווסת את עודף הגירויים החושיים ניסיון  כללעלי ברגע הנתון. הקשר עם עלי המציאות של 

רות עם האביזרים הרפואיים, ההתנסות בהם והבנת ההליך ההיכ ואת ההצפה הרגשית.

עלי הצליח לבצע בעצמו בדיקת  12.מה שהוא עוברבחושת שליטה רבה יותר תלו נתנו עצמו 

 וחווה תחושת הצלחה. מכאן יכול היה להתמודד עם בדיקת דם באופן שונה. המודלדם על 

מנות ועם המטפלת באשל צביה מפגש  :ילדה אוטיסטית בת שש ,הכנה להרדמה עם צביה

  רחל יעקובסון

אביה כדי לעבור בהרדמה הליך בלוויית החולים צביה, ילדה בת שש, הגיעה לבית 
 אלא מדברת ולא יוצרת קשר עין. הי –אוטיסטית צביה היא טיפולי חודרני בעורה. 

אנשים האחזה בכמה חפצים והתיישבה על הרצפה במחלקה תוך התעלמות מ
 סביבה.

אביזרים ואספתי את האביזרים שלי, שכוללים ספר הכנה לניתוח, בובת טיפול 
ים של בית חולים כמו מסכה להרדמה. פניתי לצביה, שישבה לבדה במסדרון תייאמ

דה השני של המחלקה. בניגוד לעבודה עם ילדים אחרים, לא קראתי לה בשמה  בצִּ
פיזית.  אליה אפילו לא התקרבתי .ולא קראתי לה מתוך הספר או הראיתי לה תמונות

צאתי את בובת הטיפול ישבתי בשקט על הרצפה כמוה, במרחק של חצי מסדרון. הו
והתחלתי לספר סיפור בן שישה משפטים, כל משפט מתאר שלב אחר בפרוצדורה. 

"הנה הבובה טל.  :התחלתי לדבר בקול נמוך ומתון, כאילו אני כלל לא מדברת אליה
. היא נכנסת [החלפתי בגד לבובה]טל מגיעה לבית חולים. היא מחליפה לפיג'מה 

שוב הדגמתי בעזרת הציוד ]עמוק לתוך המסכה  לחדר מיוחד. עכשיו טל נושמת
 לילה טוב, טל". –טל עייפה, היא הולכת לישון  .[המתאים

, אך משהו השתנה מפעם עלייצביה לא הסתכלה  .ארבע פעמים חזרתי על הסיפור
הסיפור. כשהתרחקתי מעט, במשך רוב בי הביטה לפעם עד שבפעם הרביעית כבר 

אני בטוח שזה עזר ]...[  "היא שמעה כל מילה! :ואמר האב בהתרגשותניגש אליי 
 אכן נכנסה לחדר הטיפולים רגועה ומוכנה.היא לה!". אחר כך שמעתי מהאחיות ש

                                                 

 2007 ,ר וליבוביץעומ 12
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ההכנה להרדמה עם ילדה אוטיסטית נשא פרי. למרות מגבלותיה  תוכניתהשימוש ב :תובנות

סובלים  תה. ילדים אוטיסטיםיהצליחה להקשיב וליהנות מההכנה שהמטפלת עשתה אהיא 

בדרך כלל מבעיות תקשורת ומתפקודים לקויים בתחומים נוספים כגון פרשנות של מצבים 

נהנתה באופן יוצא דופן מכך שהמטפלת כיבדה את  צביהמשתנים והסתגלות אליהם. 

בנוכחותה הפיזית או בתוכן  –תה בלי לאיים עליה יהמרחב האישי שלה. היא תקשרה א

ההכנה להרדמה,  תוכנית ב כל כך וזר לה.במצב מורכ והצליחה לסייע לה –ר הלא מוכ

מחלקות בילדים ולכירורגיית  החיונית ומבוקשת במחלק תוכניתבדומה להכנה לניתוח, היא 

 מונח שטבע ויניקוט כשביקש – "מרחב פוטנציאלילהיות "הסיפור והבובה יכולים  אחרות.

אפשר להתנסות בחוויות  בו "אזור מעבר"משמשים כוהם  –לתאר את המשחק אצל ילדים 

המרחב הפוטנציאלי הוא הבובה או שלדידם  ,ילדיםבניגוד לרוב החיים באופן סמלי. 

שהיה הכרחי לצמצום הגירוי וההצפה הרגשית  ,מרחק פיזיגם המטפלת יצרה הסיפור, כאן 

אחד הגורמים לקושי בקליטת מידע  13.מתקשים לעמוד בהםעל הרצף האוטיסטי שילדים 

לצביה לשמוע מה היא עומדת לעבור מתוך אפשרה המטפלת ולכן  ,גשיתהוא הצפה ר

סיפקה מידע מקום מרוחק, הפחתת העוצמה של התגובה הרגשית: היא סיפרה את הסיפור מ

באוצר מילים ומונע הצפה הנוצרת מעודף מידע, השתמשה  בלבד צומצם שמתאר עובדותמ

של  חקה את המשחק במקומהשיהמטפלת גם וחזרה על הסיפור פעמים אחדות.  מוגבל

מינון מוגבל של גירויים, שמירה על מרחב מוגן ובטוח  ,למשוב. כך הולא ציפתה ממנ צביה

מפגש זה  14.יוצרים סביבה נסבלת שבה אפשר להישאר מוגנים ולהירגע ,ושימוש בהרחקה

  וחווה הצפה רגשית. הילד מבוהל מאודכל מצב שבו מדגים 

עם המורה למוזיקה אלה של אירה מפגש  :יפוליתבובה ט אירה בת שש עובדת עם

 שלפצ'נקו

בשל מחלת סרטן ת מוח עצם אירה בת השש, ילידת רוסיה, אושפזה לצורך השתל
שטופלה ברוסיה ללא הצלחה. הכרתי את אירה מיומה הראשון בבית החולים. אירה 
שמחה שנפגשנו. היא הייתה ילדה מופנמת ושקטה, נמנעה מקשר עם המטפלים 

עט שלא דיברה, להוציא הקשר עם הוריה. באחד המפגשים הכנו בובת טיפול וכמ
אירה הכינה  [דרכו ומטפל בהבמוגשת לילד והוא מעצב אותה שבובה ללא זהות ]

טיפולית. אירה השאירה את  "ברית", וכך נכרתה בינינו וגם לילבובה צמיד זהה 
 לא תרגיש טוב.תה, וסיכמה שהיא תהיה המטפלת שלה ותדאג לה כשיהבובה א

בובת הטיפול למושא התקשורת העיקרי בינינו. הפכה  ,לעבוד עם אירההתחלתי כש
כשאירה עצמה לא ישנה בלילה, היא סיפרה שהבובה לא ישנה בלילה. כשהיו לה 

היו לבובה אותם כאבים. כשלא היה לה תיאבון, גם לבובה לא היה תיאבון.  ,כאבים

                                                 

 2002באומן,  13
 209-216: 1996מק'מאהון,  14
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על שהופיעה פריחה על הבובה, על סחרחורות, וכך הייתה מדווחת לי על מצבה של 
באופן הטבה. התקשורת שבנינו הייתה לעזר רב, מכיוון שעל כאב בטן או על הגוף, 

על הבובה  הדיווחיעזרו אירה מלדבר עם רופאיה. לפעמים מתמיד ומוחלט נמנעה 
לצוות הרפואי להבין טוב יותר כיצד היא מרגישה ואם יש תופעה חדשה שיש לשים 

הציקו לה. שמה על דברים ייכולתי לשוחח עהמשולשת אליה. כך, בעזרת הברית  לב
 של אירה היה חלק מהטיפול ותקשורת חלופית. השיתוף הצוות המטפל בדיווחי

את  אצליאירה בהצלחה. היא ביקשה להשאיר השתחררה אחרי טיפול ממושך 
 הבובה הטיפולית. 

 עיתיםצרכיו של כל ילד. ל פי-עלמשתנה העבודה עם הבובה הטיפולית  תוכנית: תובנות

הבובה נהפכת למושא  :פשי, בדומה למה שעשתה אירהוהבובה משמשת מקור למשחק ח

הבובה משמשת  עיתיםעליה מתחולל סיפור המעשה של הילד החולה עצמו. לוהסיפור, 

הכנסת צנתר  ,הכנה לניתוחכמו למשל כדגם להעברת מידע והסבר על הליכים רפואיים 

ר, נוח ן הטיפולים. הבובה היא אביזר מוכשמירה על היגיינה בזמונשירת שיער  ,ימרכז

 "מודל"הבובה נקראת  ,. כשאנו עובדים עם ילדים בוגרים יותרקטניםוידידותי לילדים 

 ומוצגת לילדים ככלי ללמוד דרכו על מה שהם עוברים.

יכולים היו  המורה יצרה עם אירה מרחב אינטימי שבו, ביחסים של קרבה ואמון,

בין עולם המשחק שבו הייתה לה שליטה. ולהיווצר יחסי גומלין בין המציאות של אירה 

את ההתרחשויות ולהוסיף לחוות לספר על עצמה בזירה בטוחה, אירה בעולם זה יכלה 

שישבה על ידה והקשיבה לה, יכלה לזהות את  ,עליהן משל עצמה ודמיונה. המורה

בה ולרגשותיה בלי לדחוק בה או לחשוף את הקשר עם הפרשנויות שאירה נותנת למצ

המציאות. המשחק אפשר לאירה להיכנס למקומות רגרסיביים, לבטא תשוקות, משאלות או 

: המחלה, החשש לחייה פחדהכל כך ממנו היא ש "תייהאמ"פחדים בלי להתעמת עם הדבר 

 ההשתלה. בשל ותופעות הלוואי שנכפו עליה 

לה" וגם הבמאית שלה. שני התפקידים, המעברים ביניהם אירה הייתה גם "בובה חו

להימלט יכלה נתנו לה מידה מסוימת של ביטחון; וכשהיה קשה מדי, תמיד בהם ה תושליט

מצבה את מחדש אפשרה לה לפרש ת זאת האחר או לשנות את הסיפור. חזרתיולתפקיד 

מורה סיפקה לה הל ש הנוכחות .לא בהכרח מודעיםתהליך של בירור ותובנה פנימית מתוך 

 פשרהולמעשה א ,י פחותתבטוח יותר וטראומבאופן מרחב שיכול היה להכיל את סיפורה 

את הבובה בבית החולים: נראה שתפקידה אירה בסוף הטיפול השאירה  את התהליך כולו.

אף סימלה את האפשרות בבחירתה זו אולי  .הסתיים, ואירה לא הייתה זקוקה לה עוד

 –מטפורי את המחלה עצמה ובאופן  –הקשה הזאת על זיכרונותיה  להשאיר את התקופה

 כאן בישראל.
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 סיפורה של התפתחות ארגונית: "בריא ללמוד מזה"

כמעט שני עשורים לאחר ייסוד בית הספר הכירו רשויות המדינה באופן רשמי במשבר 

ם חולים, : חוק חינוך חינם לילדישהוא מאפשר ובהזדמנות הגדולהשל האשפוז הפוטנציאלי 

ממשלת ישראל, באמצעות משרד החינוך, לספק חינוך חינם מחייב את  2001-התשס"א

 לילדים מאושפזים וחולים. 

תי יבשנים הראשונות היו 1982בשנת  יידִּ -עלבית הספר בבית החולים הדסה הוקם 

. שנים רבות קודם לכן עבדה במחלקת הילדים מורה אחת, ומורות בו יחידההעובדת ה

בית הספר הניסויי  ,ואולם כמסגרת ממוסדת .בדו גם בבתי חולים אחרים בישראלאחדות ע

בהדסה הוא בית ספר ייחודי, שראשיתו כאמור בתפיסה שזכותם של הילדים החולים לקבל 

 חינוך, להתחבר עם החלק הבריא שלהם ולהיות שותפים פעילים בתהליך החלמתם.

 מנות הפלסטית בעבודתי עםואהנכחתי את הבשנים הראשונות  ,מנותוכמורה לא

תחומי העניין, והתחלנו להתעניין גם כשהתווספו אנשי צוות התרחבו במשך הזמן, הילדים. 

שיתפנו גורמים כשהכנת ילדים לניתוחים.  גם בהכנת ילדים להליכים רפואיים ובראשם

לא רק משום . עזההתנגדות קמה , הכנה לניתוח תוכניתברצון לפתח  בבית החולים

שילדים בוכים כי מטבעם של סברו כאלה שעדיין אחיות הרופאים ובקרב ה היוופה זו שבתק

, אלא גם משום שכאשר הובנה החשיבות, לא ראו הצוותים בבית החולים את ילדים לבכות

 התועלת ואת התרומה האפשרית של אנשי החינוך.

לים מדי מבוההם ה ראויה. כנההילדים אינם מקבלים עובדי בית הספר היה ברור של

ם מוצפים ילהקשיב להסבר של הרופא או האחות, העובדים הסוציאליואינם יכולים 

הילדים מצליחים לשבת בנחת עם הילד בזמן אמת, ואת הפסיכולוגים ואינם במשימות 

קרובות הילדים זקוקים לתיווך רך, משחקי ולא  לעיתיםדופן.  ייוצא יםאירועברק פוגשים 

ם ליחו יתבסיור ב. לספקכזה שדווקא אנשי החינוך יכולים  ,פואיישיר כדי להתכונן להליך ר

 דעתנו. רק חיזק את שנים,  ןבאות Child Life תוכנית התקיימהבהם ש באנגליה ובצרפת

בבובה של התהליך ושימוש תיאור שכללה  ,הכנה לניתוח - הראשונה תוכניתה

בשנת  ה בטקס חגיגיהוצגה לאנשי בית החולים ולנשות הדס - מיוחדת ובמשחק דרמטי

בטענה  תוכניתמנהל המחלקה סירב להפעלת ה. היוזמה לא התקבלה בעין יפה ךא ,1995

חילוקי הדעות נמשכו . התנגדותהתהינו כיצד להתמודד עם . "את הילדים המפחיד"שהיא 

התסכול לא נשאו פרי. שבדבר נו החוזרים להסביר את התועלת יחודשים ארוכים, וניסיונות

בין עמדתו של מנהל מחלקה ויצד פועלים כשיש סתירה בין עמדתנו המקצועית כ. רב היה

 בכיר? 

התנגדות הלמרות ו ,גרמו לנו להעז ולקבוע עובדות בשטח של נשות הדסה תןתמיכ

, עניין וביקשו להשתתףבה ילדים והורים גילו  .עם הילדים נובמפגשי תוכניתהצענו את ה
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חוסר  ,מחיר כבד: כעסה תא גביה, אבל שאה פרינ התעקשותהרגועים יותר. שהם וחשנו 

בית נגד אפילו הסתה בתחילה זלזול בדעתנו ובעמדתנו, ו ,תקשורת עם מנהל המחלקה

מעגלים נוספים והוציאה את הפעילה מה של בית הספר וזהיואולם הפעילות הספר. 

הצוות  ,בין היתר ,כך .להליך זהלהכין ילדים כלפי הצורך הצוותים הרפואיים מאדישותם 

עם הזמן החל לשתף פעולה ו ,טרימהיותר בהסברה מ גדולהשקיע מאמץ להחל הסיעודי 

גם בסופו של דבר ו ,רופאיםהומהאחיות מילות התודה וההערכה מגם אחר כך הגיעו . מנויע

 . תודתואת הביע את הערכתו ומנהל המחלקה 

 תוכניתהצגתה של ה שנים אחדות לאחר, 1998בשנת ההתפתחות נעשתה במקביל. 

שנכתב ביוזמת בית  -מאמר על משמעותם של ציורי ילדים מאושפזים הראשונה, נבחר 

ציג את מ"הרפואה". המאמר  - הישראלי התון הרפואיעשל להיות המאמר הפותח  -הספר 

טיפולית -חינוכיתה של העבודה התעבודת הצוות החינוכי בבית החולים הדסה ואת תרומ

רגשותיהם ומחשבותיהם באשר בייחוד בזכות הארת עם ילדים חולים, מנות ובאמצעות א

למחלה ולאשפוז. המאמר זכה להערכה בקרב אנשים מתחום הרפואה ונתן במה לעבודתנו 

ודבר זה תרם להמשך הפיתוח המקצועי,  ביסס את מעמדובית הספר צוות החינוכית. 

 וההתרחבות בתחומים מגוונים של עבודתנו.

 תוכניותליצור עוד בנו את הרצון  וונחיצותה עוררההכנה לניתוח  תוכניתהצלחת 

 1999בשנת  בבית הספר ביקרהשמארצות הברית  Child Life של עובדתהכנה לטיפולים. 

הפעם באופן ושוב, גרמה לנו להציב  ,הכנה לבדיקת דם תוכניתאודות ולימדה אותנו 

, כחמש שנים 2000בשנת . כזיתלהליכים רפואיים כמטרה מר ההכנה תוכניותמוחשי, את 

, ההכנה לניתוח ולאחר שנים של הצגה לא שיטתית שלה תוכניתשל  ה הראשונהתמאז הצג

הכנו סיפור שתיעד את מהלך ההכנות באלבום מיוחד יצאנו לדרך חדשה וממוסדת: 

הרפואיות לקראת הניתוח והוספנו משחק ואמצעי המחשה כגון הדגמה של מסכת ההרדמה. 

סיור אמצעי הסברה והמחשה ואף הוספנו  ,חר מכן המשכנו לשכלל את השיטהבשנים שלא

סדורה,  תוכניתוהייתה ל תוכניתהתייצבה לבסוף ה 2003בשנת הילדים בחדר הניתוח.  של

 קבועה ומרכזית במחלקה לכירורגיית ילדים בהדסה. 

כמה רפואי הוכיחו לנו עד הם ומחלק מהצוות ההורימילדים, ההחיזוקים שקיבלנו מ

רלוונטית, חשובה ואף מחויבת המציאות. כך החל להתגבש הרעיון של היא מסוג זה  תוכנית

 חינוכיות/טיפוליות שילוו תהליכים שונים בבית החולים. ואולם יחד עם תוכניותהקמת 

היה האם מורים יוכלו להתמודד עם הידע שיבין היתר תהינו התחדדו החששות.  אתז

מסוג זה הן חלק מלמידה שצריכה  תוכניותהאם ? ואייםלרכוש על הליכים רפעליהם 

ערכים חינוכיים? ומה לכלול  תוכניותעל ההאם ו בית חוליםבנמצא שלהתקיים בבית ספר 

החלטנו חיזק אותנו ושצברנו הניסיון מענייננו? אין הדבר אם משרד החינוך יתנגד ויטען ש
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עם  בפגישותמשרד החינוך. בפני עוסקות בהכנה לטיפולים ה תוכניותאת הרעיון של לחשוף 

הדגשנו את הצורך להיות רלוונטיים  ,2003שנערכו בשנת צוות בכיר ממשרד החינוך 

צעד תמוה הנוגד את הקו בכיוון זה  הראמאותו צוות  חלקלמסגרת בית החולים. אף ש

 רעיון באהדה.התייחסו לרובם  ,התוכניות לא ברור מי יוכל לפקח עלו המרכזי של המשרד

לאפשר לילדים מאושפזים להתכונן להליכים : תוכניתמטרת הופן רשמי הוגדרה בא

יר את המושגים הרפואיים, לסנגר על עצמם ים, לעבד אותם, ללמוד עליהם, להכרפואי

 . בהתמודדות עם קושי ופחד וללמוד לדבר עם המטפלים בהם

 .למציאות הישראליתהותאמה ש לבדיקת דם תוכניתיצאה לדרך ה 2004בשנת 

בדקנו את המוטיבציה בצוות והחלטנו לצאת במשרד החינוך  ותבעקבותיה ובעקבות הפגיש

לתהליכים ת ונוגעה תוכניותהצוות ליזום חברי . הוצאנו קול קורא שהזמין את לדרך

אוגדן עב הוצאנו  2005בסוף שנת הלימודים ו ,לפיתוח מיםמצומצ יםלהקים צוותו יםרפואי

גבר העניין לאחר הוצאת הספר  שפותחו בבית הספר. יותתוכנתשע  שלתיאור ובו  כרס

הכנה  תוכניותהצוות החינוכי התלהב וההחלטה על פיתוח  לתהליכים רפואיים.בהכנה 

  הייתה מתבקשת.

 בית הספר כבית ספר ניסויי

לחינוך מיוחד נהלת האגף מובין  ,מנהלת בית הספרכ ,ביני 2008בשנת פגישה מכרעת 

מתוך  לבית ספר ניסויישלנו את בית הספר להפוך  נותלהחלטהמניע במשרד החינוך הייתה 

מרכזית בית ספרית צריכה להיות  תוכניתרפואיות כחלק מ תוכניות"בניית כי  ההסכמה

 הצגנו אתלמשרד החינוך ַלפנייה  במקביל 15הליבה של כל בתי הספר בבתי החולים". תוכנית

מנהלי  ,ח עם הנהלת בית החוליםהשיהפעם נעשה  .להנהלת בית החוליםגם הרעיון 

ת לשאלת הסמכות תוך רגישומם יהצוות הסיעודי והעובדים הסוציאלי ,המחלקות

לתחומים רפואיים מקצועיים. מניסיון העבר למדנו שעלינו שלא לחדור המקצועית וזהירות 

 להליכים רפואיים" לימודים תוכניותשלנו " תוכניותל וקראנו ,המקצועית תנולהקפיד על שפ

. חשוב היה לנו Child Life תוכניתדומות ב תוכניותולא "הכנה לטיפולים" כמו שנקראות 

. הבחירה בהגדרה זו השפיעה מאוחר יותר על אופי תישֵמרטיפולית -שהזהות החינוכית

הטמונים בקידום התמיכה  הפדגוגייםמהלכן. הדגשנו את היתרונות על ו תוכניותה

                                                 

למחלקת מחקר ופיתוח במשרד בית ספר במעמד "ניסויי" או במעמד "יישום מערכתי" שייך  15
להיות והתאפשר לנו להמשיך  קבל משאבים לפיתוח וליישום המודל שלו.מנתון לפיקוחו ו, החינוך

התחלנו ליישם את  (2017-2016) משנת הלימודים תשע"ז .2016במעמד "בית ספר ניסויי" עד שנת 
היישום בשלב הראשון הוצג בפני קהילה של חמישה בתי ספר בבתי  בתי חולים אחרים.המודל ב

 עדיין באופן לא פורמלי. אך עה ושערי צדק, וחולים: רמבם, סורוקה, דנה, מעייני הישה
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 תשע"א בשנת הלימודים. ילדים המאושפזיםשל ההטיפולית להחלמה ולאיכות החיים 

 בית ספר ניסויי. היות לבית הספר הפך  (2011-2010)

 התמיכ תוכניתבהם מתקיימת שבבתי חולים בחו"ל כל אותן שנים המשכנו לסייר 

(Child Life או אחרת ,) להציג הוזמנו  2010בשנת ו ,השונים העבודהמסגנונות רבות למדנו

חלקנו  .הדסהביקור בהגיעו ל Child Life-עובדים מבארצות הברית.  Child Lifeבכנס של 

  .בתחום שנעשהמה ב התעדכנוידע ואת ה

 .עקביאך  , הדרגתיהיה ממושך תוכניותשפיתוח הנראה ך יתהלהשל לאחור בסקירה 

עם הצוות המקצועי להתקשר כדי  - נותינוושליעל הצלחותינו וכ -השתמשנו בניסיוננו 

שפותחו  תוכניותמהאחדות עולם הרפואי. כלפי היותר  ָעָנווממקום בטוח בבית החולים 

שהשתנו  תוכניותהיו חדשות, חזקות ומבוססות יותר.  תוכניותקמו  ןבמקומונעלמו, ודעכו 

התגבשנו מבחינה רעיונית ואחרות הלכו והשתכללו.  ,דייןכי נמצאו לא מותאמות 

התרבות הארגונית  את העמיקל נוותאורטית, רכשנו ניסיון בניהול היוזמות של

 . והתשתיתית

 ת "מודל ארש :מיסוד והתפתחות ארגונית

. למודל, שגובש בבית הספר ןוביסוסהוראה הזמות וילפיתוח  עבודהמודל עם הזמן ניסחנו 

( 1) :מתבסס על ארבעה עקרונות והוא, "ארש"תמודל "קראנו בשם , 2014בשנת סופית 

: תרבותיות-רלוונטיות ורב( 2) ;מחדששתפני, מלהיב ו י,אקלים חיובטיפוח של : קליםא

( 3) ;יםהילדשל  הםחייבית הספר יהיו רלוונטים למציאות בלימודי הליבה הקפדה ש

הפיתוח, וכלה בהפצה בתוך בית החולים הרעיון ומשלב החל מנחה קרון יע: שיתופיות

צות עם גורמים התייעוהנאה מהתהליך ולא רק מהתוצאה : תהליך( 4)-ו ;ומחוצה לו

 מקצועיים ומגוונים.

 קליםא

לסביבה הארגונית של הצוות מודעות ליצור מבוסס על השאיפה  חיוביאקלים בית ספרי 

חברי הצוות בנעשה בארגון, מ רביםמעורבות של , והוא כולל ולתפיסות הקולקטיביות

כתיבת ב עסק הצוותההתנהגותי והערכי בהיבט  16.שיתופי פעולה פנימיים וגאוות יחידה

תהליך זה ליכד את הצוות . בהמשך(ראו ) כתיבת הקוד האתיכמו בחירת ערכים בחזון ו

בהיבט  וזהות ערכית מוסרית.סביב מטרות משותפות הערכית והשפיע על התגבשותו 

משפיעים על התרבות הארגונית הגובשו בבית הספר כמה מנגנונים שיתופיים  הארגוני

                                                 

16 Thapa, Cohen, Guffey & Higgins, 2013 
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 פורום פורום הרכזות וצוות הניהול. הם של בית הספרהפורומים הבכירים  שני 17.כולה

 מחלקהעל אחראית כל רכזת  .הוא הצוות המוביל והזרוע הביצועית של בית הספר הרכזות

פיתוח הפורום מתכנס מדי שבוע ואחראי על  (.רכזות עשרולהן  מחלקות ילדים עשר)

על למחלקה ו איתור תכנים מותאמיםעל מחלקתית,  גיבוש מערכת שעותעל הצוות, 

כל  .מורים, מטפלים וסייעות, בהם מורכב משבעה חברים צוות הניהולהערכת העובדים. 

ככל רבים  לתת לחבריםבמטרה  בלבד חבר )למעט המנהלת והסגנית( שותף בצוות שנתיים

שני צוותים נוסף על  .החלטותהלהיות מעורבים בקבלת הזדמנות האפשר ממגוון עיסוקים 

ועדת כן ו צוות קידום בריאות ,(מו"פמחקר ופיתוח )צוות גם הספר בבית פועלים אלה 

 . אתיקה

בין  הכרה בהישגי של בית הספרחיזקו הייזום ההתלהבות והחדשנות, ה תאוויראת 

ממונים הישירים ה ,)לשעבר אגף הניסוי( מחקר ופיתוח של משרד החינוךאגף  ידי-על היתר

  18.הוענקו לנושפרסים ה כןותקשורת ה ,עמותות, העלינו במשרד החינוך

 תרבותיות-רלוונטיות ורב

השואפת לשוויון  התארגנות מיוחדת תמחייבפעולתו של בית הספר בתוך בית חולים 

רבים . בכל בוקר כשאנו מבקרים את הילדים ומזמינים אותם לבית הספר, להכרת הצרכיםו

להיות עליו  ,להגיע ירצושכדי שהילדים צוות בית הספר התרגל . יםומהסס יםמופתעמהם 

שמירה התחשבות במגבלות של תרבותיות מעמידה אתגרים: -הרבגם  אטרקטיבי ורלוונטי.

 - שימוש בשתי שפותיהודי ומוסלמי;  –דתי -ציבור מסורתיבעבודה עם ילדים מצניעות על 

. מורים ילדים עצמםתרבותי שחווים ה-והתמודדות עם המפגש הרב ;עברית וערבית

הם הביטוי  -תרבותי -, גברים ונשים בצוות וההתייחסות לעצם המצב הרבמתרבויות שונות

יודע כלל לשם מה שאינו  ילד מגיע לניתוח לעיתיםלדוגמה, כך  תרבותית.-להנגשה הרב

שבמשפחתו לא מקובל לשתף ילדים, ובוודאי שלא להסביר להם עניינים משום הובא 

אחריות כיצד בנוכי לבדוק ברגישות והצוות החיבמקרה זה על . תפקודיולגוף ולקשורים ה

   19.באופן שיכבד אותם ואת ערכיהם לילד ולמשפחתוהחשובים תכנים את הלהעביר 

 שיתופיות

נחלת הצוות כולו.  הניסוי יהיהשכך  ,שיתוףלעודד אווירת בניסיון הושקעה חשיבה רבה 

 היסיכויאת ושלה בחרנו צוות מצומצם שבדק את הרלוונטיות חדשה  תוכניתלכל רעיון ל

                                                 

 230: 2013ל טרופר, אצ ראו 17
פרס בית  ;(2015-2016 ציון לשבח מנשיא המדינה )תשע"ו ;(2014-2015 פרס חינוך ארצי )תשע"ה 18

פרס "פועל צדק"  ;(2017-2016 פרס מנכ"ל העירייה )תשע"ז ;(2016-2015 ספר מקדם בריאות )תשע"ו
 (2017-2016 )תשע"ז

 2013וקסלר,  19
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פשרנו תוכניתלהוביל לכל מי שגילה התלהבות להתקבל ולהצליח. פתחנו את האפשרות  , ואִּ

. יוזם הרעיון היה רשאי לבחור את אנשי הצוות ליזום ולהנהיג את הרעיונות שלו עצמולו 

  20."קואליציה מנחה"קבוצת שיתוף" או " ןתם יעבוד, מעיישא

, ברמה העקרונית התקבל בצוותמנם ואותף צוות שפועל בעזרת ההמבנה של מוביל 

מצד אחד, . את השינוימיד למרות ההחלטות על מבנה שיתופי, לא הצלחנו לחולל אבל 

לא נצליח שבמצב כזה היה ברור מן הצד האחר ו רצינו יוזמות ובירכנו על רעיונות חדשים

 והביא ה אכן, ואלשיתוףהקבוצות למדנו להקפיד על עם הזמן בית ספרית.  תוכניתלבנות 

השתלמויות גם  21.להמשך השיתוףחשוב הפריה הדדית והיו מרכיב מוטיבציוני ידי ל

מודיות המתקיימות אחת לחודש כמליאה, ולעיתים קרובות יותר בפורומים יוהתכנסויות ל

הצוות , תורמות להפיכת ייעודיים כגון צוות מו"פ, צוות אזרחות או צוות חשיבה דמוקרטית

  22.לקהילה מקצועית

חשוב לעגן אותו גם ומציאות, המחויב  הוארפואי צוות ההקשר בין הצוות החינוכי ל

תבטא מדוגמה לעקרון השיתופיות מנגנוני הניהול בבית החולים ובמשרד החינוך. בין 

, החינוכי והרפואי מכל אנשי הצוות משובבמטרה לקבל לפני השלמתן  תוכניותהבהצגת 

לת משרד החינוך והנהלת בית החולים וכן בהצגה חגיגית בעדכונים תקופתיים של הנהזאת 

בית הספר ואורחים מהצוות על מפקחת הבמעמד מנהל בית החולים, חדשות  תוכניותשל 

נשען על , הן בתוך הצוות והן עם הנהלת בית החולים, עקרון השיתוף הרפואי במחלקות.

 תפת. שילוב כוחות למען מטרה משו ושעיקר ,כמת ההמונים'ועקרון 'ח

 (הכולל כתיבת קוד אתי) תהליך

כשהבנו שאנחנו משקיעים . בו את ההתקדמותבאופן טבעי ה בתהליך מאט רבההשקעה 

להפיק לקחים ומהתהליך, ללמוד ממנו  ליהנותהחלטנו  ,תשומת לב רבה בתהליך הפיתוח

 חמשכמשך ב. מעמדנו הפורמלי כבית ספר ניסויי במהירות לתוצאהלהגיע בלי תחושת לחץ 

שעמדו והפדגוגיות  פשר לנו ליהנות מתהליך זה, להתעמק בסוגיות המערכתיותאִּ  23שנים

ליוזמות מצנו את תהליך העבודה הזה גם יאמאוחר יותר ולתת מרחב ליזמות. לפנינו 

והיא שמבטיחה גילינו שהשקעה בתהליך היא השקעה באיכות שכן  ,אחרות בבית הספר

 . קוריים יעזבוגם אחרי שהיוזמים המשהרעיון יוטמע 

ללוות את במטרה מומחים לבית הספר הבאת היכולת ליהנות מהתהליך כללה 

בהשקעה של משאבים כרוכה הזו פריבילגיה הייתה  .תוכניותהצוותים במהלך פיתוח ה

                                                 

 5Kotter, 199; 55-68: 2003קוטר,  20
 2010וראו חמיש,  21
 2013בניה, יעקובזון וצדיק,  וראו 22
 כיום, לאחר תקופת הקפאה, אנחנו במעמד של "יישום מערכתי".. 2010-2015בשנים  23
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הסתייענו במומחים מתחום בין היתר ד. והרווח המקצועי רב מאאבל חומריים וזמן, 

קידום ותרבותיות, חשיבה דמוקרטית, עיצוב המוצר -רבההבריאות, האתיקה, הפדגוגיה, 

אוצר הידע שאנו מפתחים, של  וחשיבותלנו להכיר בסייעו גם יועצים אותם  בריאות.

, ואורחים בנוכחות הצוותע חגיגי ואיר מעת לעת קיימנו. צוותשל הוביצירתיות  ובאיכות

 קת הקוד האתיהש תיחת יוזמה חדשה, הצגת מחקר ותוצאותיו,פ, תוכניתסיום אם בשל 

 עוד. 

הצוותים הרפואיים  .צברו ותק בעבודה עם הילדיםכבר רבות רפואיות  תוכניותכיום 

חלק מהפרוטוקול הטיפולי במחלקות להפכו הן מבקשים להסתייע בהן, ומכירים בהן ו

מקצוע המאבקים על טריטוריות מול אנשי את, עדיין מתרחשים לעיתים עם זיחד  הילדים.

 צמצום הקשיים, לם. שמירה על שקיפות, שיתוף ותיאום עם ההנהלה תורמים בבית החולי

התחרות על טריטוריות איננה המוקד היחיד המסכן את התקדמות התהליך של ואולם 

וביסוסן. מורים שחוקים, שגרה תובענית ושינויים במשרד החינוך החלישו  תוכניותפיתוח ה

חדשות של בעלי תפקידים, חיזוק את המאמץ הבית ספרי. למרות זאת התמדה בהת

בידינו יש כיום  עזרו לצמצם את הקשיים שנתגלעו. תוכניתהמוטיבציה והמשך מיתוג ה

. איננו מצליחים ןמאיתנו לסייע בפיתוחביקשו שאנשי הרפואה  תוכניותרשימה ארוכה של 

נה איכים רפואיים ילהדביק את קצב הבקשות, ומעורבותו של בית הספר בהכנת ילדים להל

  עוד בספק. תמוטל

והתרחבו, עלה הצורך בקביעת נורמות התנהגות הלימודים  תוכניותככל שהתגבשו 

החלטנו לכתוב ואידאולוגית. מוסרית שיבטיחו את איכות העשייה של בית הספר מבחינה 

  .קוד אתי ארגוני

 ספרהבית  שנראו לנו הולמים אתערכי הליבה  בחר אתצוות שניסח את הערכים ה

להצליח לשנות  של ילדים לאושר ולתקווה בזכותו אמונה באדם: קם במרכז רפואיממוה

שילוב היבטים לימודיים, רגשיים, חברתיים  לשם עשייה הוליסטיתולשלב חיי רוח ומעשה; 

בכל תחומי עבודת  מקצועיות ומצוינות; הילדיםוערכיים לביטוי הכישורים המגוונים של 

ללא משוא פנים, בלי הבדל גזע, מין, דת,  ת,וויוניפעולה שהמגולמת ביושרה הצוות; 

 תרבותית והכלתה. -השתייכות לאומית או מעמד, מתוך גילוי נאמנות לעקרונות הגישה הרב

הערכים שהסכמנו עליהם הדגישו את ההתאמה המיוחדת שעלינו לעשות עם 

תוף הצוות תרבותית בבית החולים, וחיזקו את מחויבותנו לשי-האוכלוסייה המגוונת והרב

ספרי,  הרפואיות. הקוד האתי נהפך לנכס במנגנון הניהול הבית תוכניותהרפואי בתכנון ה

משמש מצפן , הוא איננו אפיזודה חולפת, אלא מסמך חי ופעיל גם שנים לאחר כתיבתו

 ועוגן, ותורם לגיבוש הצוות וליצירת הסכמות ושפה משותפת.
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 ונת מצב ואתגריםתמ :במעמד של יישום מערכתי הדסה ית הספרב

, קמפוסים של הדסה בירושליםהבשני מחלקות  כעשרבית הספר פועל ב ,2019שנת ב, כיום

פסיכיאטריה המחלקות בכולל בכל המחלקות שילדים מאושפזים בהן , עין כרם והר הצופים

. אוכלוסיית הילדים כוללת הלכה ולמעשה תרבותי-בית הספר הוא רב לילד ולמתבגר.

וכן  ,השונים , דתיים וחרדים, וכן ותיקים ועולים חדשים מסוגי ההתיישבותיהודים חילונים

הצוות  תיירות מרפא.וילדים מ ירושלים ומחוצה להמזרח ערבים מוסלמים ונוצרים מ

מנויות, סייעות ובא מטפלות מורות,מחלקה, זות רכ :אנשי סגל שמוניםככיום החינוכי מונה 

הדוק עם הקהילה ומעסיק עשרות מתנדבים  ובנות שירות לאומי. הצוות מקיים קשר

לצוות בית הספר אין חדר  וכולל עובדים מכל המגזרים. תרבותי-רבהוא הצוות ם ג בשבוע.

 . ות האשפוזחלקמרכזות בה ידי-עלבמידה רבה היומיומי נעשה ניהול המורים, ו

המורים להיות מחייב את בית הספר ארגון חינוכי בתוך ארגון רפואי היותו של 

של הצוות  המשתתפים בישיבות המחלק. בין היתר הם מקצועית-במערכת רבשותפים 

 בית הספרצוות ל , מקבלים ומעבירים מידע, מתייעצים וחולקים ידע והתנסויות.הרפואי

הזהות וההזדהות  .היבטים הרפואייםלהעדיפות ניתנת ררכיה של בית החולים יכי בהברור 

ים זיקה כלפי המחלקה הרפואית בהשוואה לזיקתו מעלות את השאלה עד כמה הצוות מקי

הגינונים של הצוות הרפואי, את ההרגלים ואת לאמץ את השפה, בשל הפיתוי לבית הספר. 

, להעמיק את הפרופסיה צרופההחינוכית ה השפהעל שיח והעל  מאמץ מתמיד לשמורנעשה 

אפיון החינוכי ההשתלמויות ובדגש על באמצעות הפדגוגית ולחזק את הזהות המקצועית 

 . והטיפולי של התוצרים שאנו מפתחים

את חוגגים תרבותיות יזומות מדי שבוע, -רבפדגוגיות מקיימים פעילויות בבית הספר 

באירועי החגים  .לאומי-ןומציינים ימים כמו יום זכויות הילד הבישלוש הדתות,  חגי

שונות שמוזמנים אורחים מתרבויות כל הילדים המאושפזים והוריהם, וכן משתתפים 

 .במיוחד

 להטמיעביישום מערכתי, ותפקידו כיום בית ספר הדסה נמצא במעמד של בית ספר 

לימודים  תוכניותמעשרים יותר ת במסגרתו ופועל 24.קהלים נוספיםקרב ב שלואת הידע 

פתרונות יצירתיים לא צפויים בסדר יומו של  המציעותלהליכים רפואיים קשורות המגוונות 

 בפיתוח. מצויות  רבותועוד  ושפזהילד המא

                                                 

מניו  ife Lhild Cינוך מיוחד, התוכנית הוצגה בפני עובדי חעובדי סיעוד, מתמחים צעירים, מורים ב 24
 הכללית ועוד.עם קופת חולים ראשוני יורק, נוצר קשר 
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  סיכום :הדסה מקדם בריאות ותומך בתהליך ההחלמה בית הספר

מנוף להצלחת היא ה והצלחתהחינוכי, ו הצוותבחזית המעשה החינוכי בהדסה נמצא 

הצוות עבודה משותפת של חזון שהוא תולדה של ה ביצירתהושקעו מאמצים רבים  .הילדים

 תוכניותפואי והפסיכוסוציאלי של בית החולים והיכרות עם , הצוות הרטיפולי-החינוכי

כצעד  ,שעיקרה הכנה לטיפולים רפואיים, המרכזית תוכניתהגיבושה של  דומות בעולם.

נוספים, התחלקו בין היבטים עם הזמן גם שכללה הוליסטית  תוכניתבהכנתה של ראשון 

מודל העבודה שנוצר  ,לאחור במבטרפואי. הצוות המליאה והבעלי תפקידים, צוותי חשיבה, 

 חינוכית-הגישה הלימודית :בארץ משלב את שתי התפיסות הנהוגות במדינות המערב

כוללת הכנה להליכים רפואיים ולקיחת אחריות על ה, Child Lifeבנוסח  טיפוליתהגישה וה

 נטיות שלו בתוך בית החולים.ווהליווי הרגשי והרל

החולים הדסה בשנים האחרונות  יבבתמאות ילדים שאושפזו לתקופות משתנות 

ליצור חוויה חינוכית  תשמבק תוכניתההרפואיות הניסיוניות.  תוכניותהשתתפו עד כה ב

 של יונותנת ביטוי לרגשותוהיא  ,כנגד החוויה הקשה של המחלה והאשפוזומקילה מהנה 

הספר בית  שליטה, הבנה ומעורבות פעילה במתרחש סביבו.תחושות של הילד ומחזירה לו 

מקנה לו מכאן והקשר שיוצרת החוויה הלימודית לחייו הקודמים ( 1) :מישורים כמהבפועל 

הרפואיות, הנשענות על  תוכניותה( 2) ;תחושת המשכיות ויציבות לנוכח ההווה המאיים

מבע רגשי להם  ותמאפשרו םמעוררות את סקרנות, האשפוז של "כאן ועכשיו" בזמןחוויות 

מהניסיון ( 3)-; ובפרט אצל ילדים שחוו טלטלה עזהוילדים בכלל צל , החשוב כל כך אעקיף

פעולה של האת שיתוף הצליחו לגייס את ההתלהבות ואכן הרפואיות  תוכניותהעולה ש

 והקלו על התמודדותם עם חוויית האשפוז.  ,בהתחשב בנסיבות חייהם הקשות הילדים,

 תןהצלחבהמשך, לים, ההכנה לטיפו תוכניותאף שבתחילה ניכרה חשדנות כלפי 

אפשר לייחס לאופן את ההצלחה לתמיכה גוברת בהן מצד הגורמים המעורבים. הביאה 

כלפי הגורמים  ,כלפי הילדים עצמםבשלוש חזיתות:  תוכניותהוצאה לפועל של הההתכנון ו

הבלטה של ו מלכתחילה ננקטה מדיניות של הפצת החזון .וכלפי הצוות החינוכי האחראים

 .הן במשרד החינוךו הן בבית החולים ,מעורביםהממונים והגורמים הכלפי  יותתוכנה הישגי

כנסים ב תוכניתהשקיפות ונעשה מאמץ לפרסם ברבים את ה בקפידהכל העת נשמרה 

של בעיקר מצד הממסד הרפואי  –נתקלנו בהססנות ממסדית ראשונית כשאירועים. גם בו

באמצעות השקיפות והמעורבות, ה מיעהתמודדנו  –בית החולים שחשש מחדירה לתחומו 

שינוי הגישה גם בקרב הרופאים ידי עד שתוצאות הניסוי והשפעתו על הילדים הביאו ל

הרפואיות על  תוכניותוהאחיות. הצוות הרפואי למד להעריך את ההשפעה החיובית של ה

לקבל טיפול ולשתף  םהפגת מתחים וחרדות, על מצב רוחם של הילדים ועל מידת נכונות

להוקירן ולאפשר להן זמן ומרחב פעולה. החל לנוכח הראיות המצטברות ו ,ולה עם הצוותפע
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ילדים לבכל הנוגע ליחס בעולם ממסד הרפואי הבתוך שינוי ה את מגמת ראוי לציין גם

זכאים להבנה ששיפור בראייתם כסובייקטים אוטונומיים מגמת האת חולים ומאושפזים, ו

 .במהלך האשפוזהם ולשליטה בתהליכים העוברים עלי

גורמים רבים מיום הקמתו: בעלי תפקידים יתן לזקוף לזכות הצלחת בית הספר נאת 

של משרד החינוך, אנשי בית החולים, חקר ופיתוח במשרד החינוך; בעלי תפקידים מאגף מ

רפואה, קידום הבריאות, פילוסופיה, הגות, אתיקה, ה ארגון נשות הדסה, מומחים מתחומי

תרבותיות, חינוך, סוציולוגיה ועוד, ובראשם כמובן הצוות החינוכי של בית -דמוקרטיה, רב

 –משתתפים  מתי מעט וגדל לקבוצה רבתמנה בתחילה . צוות בית הספר לדורותיוהספר 

חפץ ועם הרבה באים לעבודה המורכבת כל כך בלב מדי בוקר כשמונים איש ואישה ש

  כוונות טובות.

יות כחלק ממערך רחב של הרפוא תוכניותיית הגיבוש אסטרטגיה מכלילה של רא

של  הכללו כתיב . תהליך הגיבוש וההמשגה שלוהיה השלב הטבעי הבא ספרית עשייה בית

תרבותית -ורב דמוקרטיתטיפוח חשיבה ו בשיטות עבודה פדגוגיותהעמקה הקוד האתי, 

של  גומאמץ מתמיד הוקדש ליצירת תנאים שיאפשרו את שגשוהארגונית. תרבות הכחלק מ

הצוות מתוך עניין והשתוקקות ולא מתוך כפייה או הצבת מטרות שמכתיבים גורמים 

מארג רחב למאיץ  שימש להליכים רפואייםהכנה ה תוכניותפיתוח כיום ברור כי רשמיים. 

את  מגלמתה העסקת חבילראייה ערכית, מוסרית ופדגוגית כ של חדשנות מתמדת, שכללה

 ציע כמודל עבודה בתוך בית חולים.פר יכול לההמענה הנכון והמותאם שבית הס

, אליובית הספר נולד כיוזמה וכחלום, וממשיך לאפשר לאנשים רבים להצטרף 

לחלום בעצמם ולפעול מתוך מוטיבציה שמגשימה את מה שמעניין וחשוב בעיניהם. 

נטל והשיתוף בתוצרים מעניקים תחושת בעלות חלוקת הת, החשיבה המשותפת, ההיוועצו

בית הספר נבנה במידה רבה מתוך חברי הצוות ותורמים למוטיבציה ולגאוות יחידה.  לכל

. לכן נודעת עם הזמןלמידה והתנסות, והשתנה בהתאם לנסיבות ולדרישות שהתפתחו 

ניהולם של מוסדות דומים ללהקמתם ו חשיבות רבה לדגם זה ולניסיון המצטבר הכרוך בו

 בכלל.בבתי חולים אחרים בארץ בפרט ובעולם 
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