
החולה במרכז
תוכנית הכשרת והפעלת מתנדבים בחדרי מיון



הבעיה והמצוקה הפתרוןאנחנומי

123

מהלך הדיון



רגשי לחולים המאושפזים בבתי חולים  -חרט על דיגלו הענקת סיוע נפשי' שמחת הלב'ארגון 
.מבוגרים וילדים כאחד, ומרכזי טיפול

,  תיאטרון ומשחק, הסיוע ניתן באמצעות אנשי מקצוע מיומנים מתחום הפסיכולוגיה החיובית
.'יוגה צחוק וכדו, מספרי סיפורים, ליצנות הרפואית

הינו הגוף הגדול והיחידי בארץ אשר מכשיר את האנשים ומפעיל אותם  'שמחת הלב'ארגון 
.  מנהריה עד אילת, במערך התנדבות ארצי

.איש2,000-בארגון חברים כ



הבעיה והמצוקה הפתרוןמי אנחנו

123

מהלך הדיון



הבעיה
מגיע עם סטרס ולחץ כתוצאה , כמעט כל אדם המגיע למיון

.מכך שהשתבש לו משהו בחיים





המצוקה
אינו יכול ומסוגל לתת ,  עם כל הרצון הטוב, הצוות הרפואי

אלימות , תקיפה, מענה בתחום וכך נוצרים מצבי לחץ
ורגשות שליליים



המציאות בשטח מחייבת התייחסות
בתי חולים שונים מסתייעים לעיתים במתנדבים אשר  

מנסים להתמודד עם רמות החרדה והלחץ של המבקרים  
.  במיון והעדר יחס אישי



והכשרה  מיומנויות , חוסר ברציפותאך . ברוכהעבודתם 
מחייבים הערכות  , מתנדבים פחותהמקצועית וכמות 
.ארציתגיוס ותפעול מתנדבים ברמה , מקיפה של הכשרה

יש הכרח במתנדבים בעלי מיומנויות



הבעיה והמצוקה הפתרוןמי אנחנו

123

מהלך הדיון



הכשרה והפעלת מתנדבים בחדרי מיון



מחקרהפעלההכשרה

הפתרון



:נקודות עיקריות3חשיבות ההכשרה עומדת על 

.הכרת המיון באפשרויות למתן מענה ויחס אישי

הפחתת , הענקת כלים מקצועיים להתמודדות עם מצוקה רגשית
.מתח וחרדה

.סינון ושימור המתנדבים

?למה צריך הכשרה



המתנדבים יוכשרו במיומנויות המבוססות על פסיכולוגיה חיובית 
תמיכה וליווי רגשי למי שנזקק לכך , יחס אישי, להעניק מענה

בהגיעו למיון מבוגרים

|ההכשרה כוללת | 

|א "ש6מפגשים בני 10;א "ש60קורס של | 

מה כוללת ההכשרה



a.p.p medica.p.p medic
:תפקידםמהות המתנדבים יקראו באופן שמבטא את 

Positive Psychology Assistant



מחקרהפעלההכשרה

הפתרון



התמדה ויחסי אנוש  , אשר גילו רצון" שמחת הלב"גיוס מתנדבי 
עד לגיבוש  , לכךמעולים יחד עם מתנדבי חדרי המיון השונים שיבחרו 

:קבוצות

קבוצהמתנדבים בכל 20| קבוצות5יוכשרו בתוכנית הפיילוט 

מתנדבים100כ "סה

הכשרת והפעלת מערך  : היעד הינובתוכנית הארצית המורחבת
.בכל אחד מחדרי המיון בבתי החולים בארץ, מתנדבים 

בכל  , משמרות ביום3פעילותם תהיה בהיקף אופטימאלי של 
.ולאורך כל ימי השבוע, מתנדבים בממוצע5משמרת 

הפעלה



משתתפי התוכנית ימוינו באמצעות סדנא לבדיקת התאמה

לאחר  הקורס רק י מדריך "קבלת תג השתתפות בשטח תאושר ע

בחינת יכולת והתאמה 

4-6לאחר ההכשרה יופעלו המתנדבים לתקופת פיילוט של 

במהלך תקופה זו פעילותם תיבחן בכלים מקצועיים של . 'חוד

.ביקורת והערכה

הפעלה



במשאבים שיוקצו לה ובכמות , ברמתה, שכזו הינה ייחודית בהיקפהתוכנית 

הפעלת התוכנית המוצעת תיתן לבית החולים סימן היכר מובהק  . המתנדבים

!בראיית החולה במרכז

ייחודיות



מחקרהפעלההכשרה

הפתרון



"הלבשמחת"מטעםאקדמיבמחקרתגובההפעילות

ההשפעות של יחידות המתנדבים על חדרי המיוןלבחינת 

ושיפור היכולות והמוטיבציה של המתנדביםלשימור 

התוכנית ויכולות התרומה שלה לשיפור המצבלשכלול 

מחקר



החולה במרכז
מפחיתים את המתח ומעניקים יחס אישי


