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צילום: מתנדבי פרויקט משפחות במיוןחדשות | מאיה רז

נחשף פרויקט חדש
משפחה במיון ב“שלוותה“

בית החולים שלוותה אשר נמצא בטבורו של 
הוד השרון הוא מרכז לבריאות הנפש במרכז 
של  רחב  למגוון  השירותים  סוגי  כל  ניתנים 
מצבים בתחום בריאות הנפש - אשפוז, טיפול 
יום, טיפולים אמבולטוריים (מרפאתיים, ללא 
אשפוז) וייעוץ לקהילה. לכבוד יום המשפחה 
שיצוין ב-12 בפברואר נחשף פרויקט "משפחה 
במיון" הפועל מזה שנה.פרויקט חלוצי וייחודי 
בארץ ובעולם. יוזמה משותפת של מרכז יה"ל 
ללוות  במטרה  שלוותה"  ומרכז  סבא  כפר 
למיון  המשפחה  בן  עם  שמגיעות  משפחות 

ב“שלוותה".
כמענה  נוצר  במיון"  "משפחה  הפרויקט 
וחשש  בדידות  מצוקה,  שחוות  למשפחות 
בעת  הפסיכיאטרי  המיון  עם  מפגש  במהלך 
במרכז  ואבחון  לטיפול  משפחה  בן  ליווי 
לבריאות הנפש "שלוותה" הפרויקט פועל מזה 

שנה כולל בתקופת הקורונה.
מבת  הגיעה  הפרויקט  להקמת  היוזמה 
משפחה ששיתפה את טל מרום, מנהלת מרכז 
והכוונה  (יעוץ  יה“ל  מרכז  סבא  בכפר  יה“ל 
אנשים  של  משפחות  בני  משרת  למשפחות) 
המתמודדים עם קשיים נפשיים. מרום פנתה 
לדר‘ אביב שגב, מנהל מח‘ מיון ב“שלוותה“, 
היה  הבא  השלב  הפרויקט.  את  לקדם  כדי 
בשיקום  איכות  מעמותת  אישורים  השגת 
וממנהל "שלוותה",  ממשרד הבריאות ומכל 
האישורים  קבלת  עם  הרלבנטיים,  הגורמים 

החלו בבחירת המתנדבים והכשרתם. 
ויעל קדרון ממית"ל (מרכז  טל מקום מיה"ל 
בחרו  ב"שלוותה")  למשפחות  ותמיכה  יעוץ 
את המתנדבים לפי קריטריונים מוגדרים: בני 
משפחה שמקבלים שירות ביה"ל או במית"ל, 
יצירתיים,  ניסיון,  בעלי  שהינם  מתנדבים 
אחראיים, קשובים, יוצרים קשר, בעלי סבלנות 
וסובלנות ונבנתה עבורם תכנית הכשרה בת 5 

שבועות.  
וקבלו  ההכשרה  את  סיימו  מתנדבים   19
של  הליווי  ואופן  לתקשורת  הנוגעים  כלים 
המשפחות. המתנדבים שהוכשרו הינם ברובם 
של  אחים  שני  גם  ויש  למתמודדים  הורים 
המטרה  והסביבה.  השרון  מאזור  מתמודדים 
הינה להיעזר בניסיונם האישי של המתנדבים, 
תחושת  על  ולהקל  שם",  ש"היו  ככאלה 
הבדידות וההלם של בני המשפחה המגיעים 

בהכרח  (לא  לראשונה 
הפסיכיאטרי  למיון  ראשונה) 
העיניים,  בגובה  בעזרת מפגש 

הקשבה והכוונה.
של  האדמיניסטרטיבי  הרכז 
נצר,  משה  הוא  הפרויקט 
עם  יה"ל  לצוות  שהצטרף 
בן  בתפקיד  המרכז  פתיחת 
צבר  משה  מומחה.  משפחה 
ניסיון אישי רב במהלך השנים 
כבן משפחה למתמודד וכמקבל 
משפחות.  במרכזי  שירות 
משה נרתם להובלת הפרויקט 

מתחילתו. הוא מספר: "בני המשפחה שצברו 
ידע רב, כלים ועזרה בהתמודדות שלהם רצו 
מתמודדות  למשפחות  ולסייע  בחזרה  לתת 
גבוהה  מוטיבציה  עם  הגיעו  הדרך,  בתחילת 
שסייעו  מתאימה  מקצועית  הכשרה  לצד 
מנהל  שגב,  אביב  דר'  הפרויקט".  להצלחת 
מח' מיון בשלוותה ופסיכיאטר מומחה, מספר 
הצלחה  נחל  "המיזם  הפרויקט המשותף:  על 
חלק  באופן  עובד  הפרוייקט  המצופה.  מעל 
כיום  בין כל הגורמים. אנו חושבים  ובתיאום 
איך להרחיב את הפרויקט ולתת יותר תמיכה 
ולמקסם את התועלת. טיפול מיטבי במטופל 
כולל טיפול בבני המשפחה. השת“פ עם יה“ל 
של  האמון  ואת  לטפל  היכולת  את  הגביר 
 , שקיפות  תחושת  יש  במערכת.  המטופלים 
מתנדבי יה“ל משדרים אמון וביטחון ואנשים 
רואים שיש אנשים עם סיפורים דומים לשלהם 
מאחורי הדברים“. אחת המתנדבות היא איריס 
עם  כמתמודד  אובחן  שבנה  פישר,  חסיס 
הפרעה סכיזואפקטיבית לפני 11 שנה כשהיה 
לב  כשאיריס שמה  היה  הגילוי  רגע   .17 כבן 
שבנה דיבר לא לעניין וזיהתה שמדובר בהתקף 
ב"שלוותה"  לייעוץ  פנתה  אחריו  פסיכוטי, 
ויצאה לחופשה בת חודשיים מעבודתה לסייע 
לו. הבן לא חזר למסגרת רגילה והאם חיפשה 
מקומות חלופיים. איריס לא ידעה לאלו זכויות 
בנה זכאי, ואילו מסגרות תמיכה קיימות עבור 
ולקבל  פתרונות  לחפש  והחלה  המשפחה   
כדי  תוך  החדש,  המצב  עם  להתמודד  כלים 
מחונן,  מוזיקאי  בנה,  כיום  בבנה.   טיפול 
יחסית  חיים  וחי  אליה,  בסמוך  לבד  מתגורר 
מלאים. המחלה תמיד ברקע והיו גם לא מעט 

משברים בדרך.  לפני 4 שנים איריס הצטרפה 
וסדנאות,  קורסים  עברה  סבא,  כפר  ליה“ל 
לה  המסייעים  שונים  כלים  רכשה  בהם 
בהתמודדות עם בנה ובסיוע לאחרים. איריס 
התנדבה לסייע לבני משפחה של מתמודדים. 
ענקית  תרומה  זו  ”התנדבות  מספרת:  איריס 
היטב  הוכשרנו  למקבל.  וגם  למתנדב  גם 
להתנדבות במיון ב"שלוותה", הן על ידי צוות 
והן על  בית החולים, בראשם דר‘ אביב שגב 
יהל  מנהלת  טל,  בראשם  מיה"ל,  גורמים  ידי 
כפר סבא ויוזמת הפרוייקט, כשמשה יד ימינה. 
המשפחה  בני  עם  למפגש  מוכנים  הגענו  כך 
לקבל  ממשיכים  אנו  קל.   לא  מפגש  במיון, 
הכשרה וליווי מקצועי פעם בשבועיים על ידי 
טל ומשה. אחד המקרים שסייעתי היה לאם 
אם,  כשפת  אנגלית  הדוברת  מתמודדת,  של 
כמוני. הכתבתי לה את כל הזכויות המגיעות 
כל  ואת  זכאית  עצמה  היא  לה  התמיכה  לה, 
יצאה  ובסיום  האפשרויות שכדאי לה לבדוק 
עם דמעות הקלה ושמחה. הורים רבים עייפים 
אחר  פוסקים  בלתי  מחיפושים  ותשושים 
בין  טוב  קשר  "נוצר  לדבריה:  וסיוע"  מידע 
המתנדבים וכאשר אחד מאיתנו עובר תקופה 
בשביל  אחד  נמצאים  אנו  בבית  פשוטה  לא 
השני כמו שאנו נמצאים עבור בני המשפחות 
הפרויקט".  במסגרת  מסייעים   אנו  להם 
מסכמת:  סבא  כפר  יה"ל  מנהלת  מרום,  טל 
"מדובר בהפיכת חזון למציאות. רעיון וצורך 
מהשטח שתורגמו לעשיה מבורכת. מסירותם 
והתלהבותם של המתנדבים להושיט יד לאלה 
הנמצאים באותו צומת בו הם עצמם היו בעבר 
חוסר  לפוגג  להקל,  להשפיע,  והאפשרות 
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