
The Healer’s Art Course

האדם שברופא/ אמנות הריפוי 

תמירה  , יונת למד, רחל אטון, טלי סחר, אוהד אבני , רות קנאי

.איה בידרמן, שרון קלייטמן , פיינסילבר סמדר ריין 



:אודות הקורס

רמן. ר רחל נ"פותח על ידי ד ,

,פרופסור לרפואת משפחה וקהילה

.RISHIהעומדת בראש מכון 

 הקורס נלמד באוניברסיטתUCSF1992-מ.

כולל, ב"בתי ספר לרפואה בארה125-ומאז בעוד כ  :
...סטנפורד, ייל, הרווארד

טייוואן וישראל, סלובניה, אוסטרליה, וכן בקנדה.

 מחקרים אודות הקורס מתפרסמים בעיתונים
.בכנסים ובמדיה הפופולארית, רפואיים חשובים







בית הספר לרפואה של –2011
קורס בחירה , האוניברסיטה העברית
'לשנה ד



:מטרות הקורס

  לחזק את ההשתייכות ואת ההזדהות
.המקצועית

ליצור קהילה של ערכים משותפים:

בין סטודנטים לרפואה◦

.בין סטודנטים לרפואה לבין מרצים ומורים◦

דיכאון ואובדן המחויבות , להגן מפני ציניות
.לשרת כרופא

  לאפשר מתן משמעות לעיסוק ברפואה  לאורך
.החיים



:מטרות הקורס

  לתת לסטודנטים כלים כדי לשמר סיפוק
.מקצועי ואישי

להבהיר ערכים מקצועיים ומחויבות מקצועית.

  להדגיש תהליך של שיקוף עצמי ואת הצורך
.לטפל בעצמך

להזכיר למורים את ההנאה שבהוראה!



תיאוריות חינוכיות 
:המיושמות בקורס

אלא גם  , חינוך רפואי אינו רק אינפורמציה

.מחולל טרנספורמציה

 משמעות וערכים מהווים בסיס להתנהגות
.פרופסיונאלית ומחויבות מקצועית

  כדי להחדיר מושגים אתיים ומקצועיים אל  הזהות
.'בטוחהסביבה'ביש צורך , האישית של כל סטודנט

 סטודנטים מגיעים לבית הספר לרפואה עם
.מחויבות עמוקה וכנה לריפוי ולשרות לחברה

סטודנטים ומורים תורמים , בקהילה של לומדים
.תרומה שווה לתהליך הלימוד והחוויה



:מבנה ותוכן הקורס

לשנה ראשונה  ( שעות15)מפגשים 5של אלקטיב◦
(.ב"בארה. )ושנייה

כל מפגש מורכב משיחת פתיחה או תרגיל פותח  ◦
סטודנטים 4-5)שלאחריו מפגש בקבוצות קטנות 

.(ומנחה

אבל ,   של הרופא" אני"גילוי וטיפוח ה: הנושאים הם◦
-מסתורין ויראת כבוד ברפואה ו, התפעלות, ואובדן

.טיפול ומחויבות כדרך חיים



The Healer’s Art-אמנות הריפוי 

רפואה עם כל הלב
אדם ורפואה"במסגרת מסלול ', קורס אלקטיבי לתלמידי שנה ד"

בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית





איך לשמר את האנושיות במקצוע הרפואה?

לחזק את המשמעות ולשמור על אתיקה , איך לקיים את המחויבות
?ומקצועיות בעולם הרפואה

פתוח ולהימנע משחיקה  -להישאר בעל לב, כיצד להתמודד עם אבל ואובדן
?ותסכול



'קורס פיילוט אלקטיבי בשנה ד
2011פברואר –ינואר 



2011' סיכום הקורס בשנה ד

וללא הענקת  נקודות , מתוך בחירה, בקורס השתתפו
.סטודנטים ורופא עיניים בכיר אחד14, זכות

3ר רות "רחל אטון וד' גב, ר אהד אבני"ד: מנחים
ר דורית  "הדיקן השתתף בפגישה הראשונה וד. קנאי

השתתפה בפגישות בקבוצה " אדם ורפואה"שחם רכזת 
.הגדולה

 בסיום הקורס שלחנו משוב איכותני סטנדרטי על
המתעניין מאד בהצלחתו  של , ISHI-הקורס למרכז ב

.הקורס מחוץ לצפון אמריקה



2011' משוב שנה ד

 4.8–( מצוין–5, גרוע–1) איכות המורים של הקורס

 4.7-(  מצוין–5, גרוע–1) איכות הקורס באופן כללי

 מציע חוויה חינוכית שאינה קיימת  ' אמנות הריפוי'הקורס
לא -1.  )במקום אחר בקוריקולום של בית הספר לרפואה שלי

4.8–( מסכים ביותר–5, מסכים בשום אופן



2011' משוב שנה ד
'?אמנות הריפוי'מדוע בחרת להשתתף בקורס 

 והרגשתי שזה היה  ' אדם ורפואה'השתתפתי בקורסים במסגרת
נראה כהמשך טבעי והרגשתי  '  אמנות הריפוי'. משמעותי מאד

.שהקורס מגלה צדדים שאני רוצה לגלות

 בריאות'כדי להיות חלק מדרך שונה של תפיסה של היחסים בין  '
.ובין רופא למטופל' מחלה'ל

לקבל השראה מהשיחות עם אנשים  , להקשיב, להתחבר לעצמי
.אחרים

 זה  ". מטפלת"אני חושבת שזה חשוב ללמוד על עצמי בהקשר של
.יוכל להפוך אותי לרופאה טובה יותר בעתיד

כדי לשמר את היחסים האנושיים שלי עם המטופלים.



2011' משוב שנה ד
האם ההתנסות שלך בקורס הזה שונה 

?מההתנסות בקורסים אחרים

..זה מפעיל את הלב ואת כל ההוויה שלך.

..  אין דבר כל כך אינטימי וכל כך פתוח כמו שהיו המפגשים
.האלה

קורסים  . בסבל, באובדן, כאן עסקנו בעצמנו. זה שונה לחלוטין
.מדיקלית בלבד-אחרים מבוססים על תפיסה ביו

רק  , בגלל שלא הועברה שום אינפורמציה, זה היה שונה
,  זה היה מאד יפה ומיוחד עבורי. התנסויות אנושיות פשוטות

.ועבור חבריי בקורס

..וזה באמת  " רוח של הרפואה"זהו הקורס היחיד שעוסק ב
.כשאנחנו מתחילים את הכניסה לקליניקה, חשוב השנה



האם ההתנסות שלך בקורס הזה שונה 

?מההתנסות בקורסים אחרים

אני רואה ". קורס"אני בקושי מגדיר את הקורס הזה כ
את זה כהזדמנות להביע את המחשבות ואת הרגשות 

זה , כן-כך ש. שלי ולקבל מתנה נפלאה מהקבוצה שלי
.היה מאד שונה

עד הקורס הזה לא הייתי . אין שום דבר דומה לזה
חוץ מאשר . )צריכה באמת להביא את עצמי ללימודים

(.כמובן, לפרקטיקה הקלינית

עם מדריכה חומלת ורגישה  , זה היה קורס פוקח עיניים
,  וקבוצה מדהימה של אנשים צעירים רוחניים

.דואגים ועמוקי מחשבה, מבריאים



מה הייתה התובנה החשובה ביותר שקבלת 
?על עצמך' הריפויאמנות'מ



מה הייתה התובנה החשובה ביותר  
?על עצמך' הריפויאמנות'משקבלת 

.. רופא"להבהיר ולפתח את הרעיון של להיות "-
.כמלווה של מישהו במסע שלו

עזר לי להתחבר ליכולות , זה עזר לי לבטוח בעצמי שוב
.שלי ולכוח הפנימי שלי

 התנסויות רפואיות בעבר ואובדנים השפיעו עלי הרבה
..יותר ממה שחשבתי קודם

  אני יודעת איך להאזין לאנשים ולהרגיש את מה שהם
.  מרגישים

 שזה טוב בשבילי לעצור ולחשוב על המשמעות של
.ושטוב בשבילי גם לדבר על זה, דברים



מה הייתה התובנה החשובה ביותר שקבלת 
?על עצמך' הריפויאמנות'מ

  כמה חשוב לי לחלוק מחשבות ורגשות מעבודת בית החולים
..ומחיי הפרטיים עם אחרים

  שיש לי את מה שאני צריכה בשביל להיות הרופאה שאני רוצה
.להיות

..שאני צריכה לומר את אשר על ליבי לעיתים קרובות יותר.

שבאתי ללמוד רפואה בגלל העניין שלי באנשים ובמפגש איתם.

  למדתי שאני לא צריכה להיות בשליטה כל הזמן ושלעיתים זה
.בסדר להראות חולשה



מה הייתה התובנה החשובה ביותר שקבלת  
?על מקצוע הרפואה' הריפויאמנות'מ

  כאבו של המטפל יכול לשמש כדי לתקשר עם החולה
.ולעזור לטפל בו טוב יותר

שזה מקצוע קשה אך בעל משמעות.

את יופיו של המקצוע.

זה רק הזכיר לי באיזו דרך מיוחדת בחרתי.

  שמופקדים בידי כל הסיפורים של החולים וסודותיהם
.ואני צריכה להיות ראויה להחזיק בהם

 מחוץ לחדר החולה' עצמך'אינך צריך להשאיר את  ,
.בגלל שהערכים והאמונות שלך הם מה שאתה

שיש עתיד למקצוע הזה.



ס לרפואה של "משתתפי הקורס בבי
2011-האוניברסיטה העברית

10גברים5, נשים

 27–גיל ממוצע.

(יש שכתבו יותר מאחת: )התמחות מתוכננת

 כעת–עיניים  ,

 5–לא יודע

 4–ילדים

 4–נשים

משפחה, קרדיולוגיה, אנדוקרינולוגיה, פנימית  ,
.א"כ1–נוירולוגיה 



התפתחות הקורס באוניברסיטה  
:העברית

 קבוצת רופאים לצד –2012-13משנת הלימודים
.קבוצות הסטודנטים

 לא –משתתפים ובשפל 27הקורס בשיאו מנה
.למרות שיווק אגרסיבי( שנתיים)נפתח 

ר טלי סחר"ד: לצוות המנחים הצטרפו ,
.גינקולוגית ורופא עיניים, פסיכיאטר

 הקורס מוצג בשנתון 2017-18משנת הלימודים
.ויש לו נקודת זכות אחת



"האדם שברופא"קורס למתמחים 
גוריוןבמסגרת קורסי מניעת שחיקה למתמחים בבן 

  נפתח כקורס חובה במסגרת הקורס למתמחים
כאחד מהקורסים ', ברפואת משפחה בשנה א

.2017-ב" מניעת שחיקה"ל
 מפגשים לפי הפורמט של 5התקיימוHealers’ 

Art  .
 ללא מפגש בקבוצה הגדולה אלא רק בקבוצות

.הקטנות
 המדריכים היו רופאים מהחוג לרפואת משפחה  בן

(.מכבי וכללית)גוריון
עובדים סוציאליים לא השתתפו כמדריכים בקורס ,

.גוריון-בניגוד למקובל בתוכנית ההתמחות של בן



קורס המשך למתמחים ברפואת משפחה
"משמעות ברפואה"

עם אותן  ', שהשתתפו בקורס בשנה א' למתמחים שנה ב
.מדריכות לקבוצות הקטנות

:מהלך הקורס
  בכל מפגש יביאו אחד המתמחים או המנחה סיפור

העוסק בהשקה שבין חייהם האישיים למקצועיים  
או אירועי חיים על , רגש, ובהשפעה של תפיסת עולם

.התנהגותם כמטפלים
 לסיפורו של המציג  " הקשבה נדיבה"הקבוצה תקשיב

תוך שימוש  , ותדון באופן חופשי על הנושא העולה מדבריו
.בסיפורים וחוויות אישיות

כתיבה רפלקטיבית, ייעשה שימוש בקטעי שירה קצרים  ,
כדי  , דמיון מודרך או שימוש באמנות או במוזיקה

.לאפשר התבוננות על הנושא המדובר



נושאים לדיון במסגרת הקורס       
:גוריוןבקורס למתמחים בבן " משמעות ברפואה"

המטפל)"סבל ואובדן אישי של המטפל 
.  הזדהות. בושה. אשמה. טעות"(. הפצוע

משפחה . אמונה. תקווה. חמלה. אמפתיה
.  תהליכי שינוי. משברי חיים של הרופא. ועבודה

אמונות ותפיסות  . סדרי עדיפויות. דוגמא אישית
ערכים במבחן  . עולם של הרופא מול החולה

סטיגמה . רגישות תרבותית. המציאות
(  שליליים או חיוביים)רגשות . וסטריאוטיפים

בחירה אישית  . הכרת טובה. כלפי המטופל
.וגורל



אמנות הריפוי
שרותי בריאות כללית מחוז ירושלים

1850.2גיל ממוצע . משתתפות
:  מקצועות

,  7=סיעוד ◦
,  4= ס"עו◦
,  2=ריפוי בעיסוק ◦
,  2=פיזיותרפיה ◦
, 1= רפואה ◦
, 1= מנהל ◦
.1= רוקחות ◦

ר רות "ד, ר טלי סחר"ד, ר אוהד אבני"ד: מדריכים
.קנאי



:מתוך המשובים

 שיתפתי בדברים קשים שהולכים איתי ושאני
אני יוצאת עם המון חומר . זמן רב" שומרת בבטן"

.למחשבה מהזווית האישית והמקצועית
ששמים  , אנחנו. אני חושבת שהקורס חשוב מאד

זו .. כדי לטפל באחרים, כ"את עצמנו בצד בד
הזדמנות לשים אותנו במרכז ולפגוש את עצמנו כל  

אחד עם המורכבות שלו ואיך הוא מביא את זה 
.לסביבת הטיפול שלו

זה , שוב)מלמד להקשיב פנימה , קורס פוקח עיניים
מאפשר לתת מקום (. נושא שמחייב תחזוקה

 the artמדגיש . נותן כוח להקשיב החוצה-לעצמי
of well-being .מאד מודה על הקורס.



?מה אומרים המדריכים

(:גוריון–מחזורים בבן 2הדריכה . )ר ס"ד

אני מוצאת עצמי נזכרת  . נראה שההבנה שאדם הוא אדם לעיתים חומקת ממני
.קורצנו כולנו מאותו עפר, הנעים והמופרע, המרגיז, שהיפה

אותו , יש לנו את אותם פחדים, אחרי שכל העסיס יוצא כשמקלפים, בבסיס
ההנחיה בקורס שוב  . ואותנו. זה מה שמניע את הקורס.כאב ואותה תקווה

.עוררה בי את הפליאה על זה

(?)אינטימיות אולי , אולי יותר מחיבור. החיבור שנוצר כבר במפגש הראשון

אפילו מחמיצי הפנים  . נתפש ונקשר בחוט המקשר, מי שנזכר להשכים ולהגיע
.לכן זה כל כך ממכר ומעניין.נפלו ברשת

הרגשנו  , כמעט תמיד גם התרגשנו!( נוכחים)בקבוצה שהחברים בה נוכחים 
?מה יותר אמיתי ומרגש מזה שרואים אותך. והזדהינו

, ולרופא באשר הוא, אני מרגישה שהמסגרת הזו מזכירה לאדם באשר הוא
.שהוא שניהם

.מקווה שכך גם ימשיך. עלי זה עובד. תענוג להיזכר בזה, ביום יום ובתוך הטירוף



(:מדריך ותיק באוניברסיטה העברית ובקופת חולים. )ר א"ד

המוטיבציה הראשונית שלי להשתתף כמנחה הייתה הבנה שהמודל העבודה  
הייתה בדיוק מה שהיה חסר לי  " שריטות"של נורמליזציה של קשיים ו
,  הרעיון של הקורס הוא פשוט מאוד אבל גאוני. במהלך לימודי וההתמחות

אחר או לפחות לבחור כיצד לנהוג להבין ששיח עמיתים יכול להיות
בפלטפורמה אקדמית כחלק מהגדרת  עצם האמירה הזו. כעמיתים

בשלב הבא הבנתי  . המקצוענות של רופא הייתה בעלת ערך תרפויטי עבורי
לזרז צמיחה אישית / לאפשר/ שאני יכול כמדריך לסייע לסטודנטים להתחיל 

עמיתים מובנה בגובה העיניים כאשר אני בטכניקה פשוטה יחסית של שיח
..  כולם מתחילים לדבר ולספר" קסם"יש .. מספר מניסיוני ומספורי האישי

זה כמעט כמו נס כל פעם  -הקבוצה מנהלת את עצמה מטפלת במשתתפיה 
.  מחדש

.  הקורס לא תפס תאוצה במהלך השנים ונותרנו עם סטודנטים מעטים
,  לאחר שעות הלמודים, איננו קורס חובה : הסיבות לכך קרוב לוודאי רבות 

השיח המתפתח  ") הממוצע "יתכן ולא מתאים לסטודנט ,אין תמורה אקדמית
(.בתת תרבות הרפואית בארץ , בחברה הישראליתהוא שיח שאיננו נפוץ

המוטיבציה שלי להמשיך היא ההרגשה שלמרות שהקורס מגיע למיעוט  
ויש הרגשה שזרענו זרע  הסטודנטים הוא מתואר על ידיהם כחוויה מכוננת 

.שבאמת יוכל לעזור לסטודנטים הרופאים לעתיד וכך גם לעזור למטופלים



:סימני שאלה–אמנות הריפוי 

האם כלי למניעת שחיקה?

האם לדבוק בקורס המקורי שהוא סימן רשום  ?(™)

סטודנטים)? מהי אוכלוסיית היעד האידיאלית  ?
(?עובדי בריאות אחרים? רופאים פעילים?  מתמחים

 למה כל כך מעט נרשמים-אם כולם כל כך מרוצים?

איך לתגמל. השקעה פיזית ומנטאלית מצד המדריכים?

 יכול להוותBalint-like group ? לבלינטאו תחליף
-של הרופא ורק בעקיפין ביחסי רופא" אני"עוסק ב)

(.מטופל



:שיעורי בית

מה הפתיע אותי היום?

מה ריגש אותי היום?

מה נתן לי היום השראה?


