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 תקציר

שגררה ת הסתבכו. מצבו הרפואי של אביהסתבכות בעקבות לכתוב את העבודה הזו הוצת העניין שלי ב
הגרעינית התומכת, לרבות האינטראקציות בין השותפים השונים שינוי התנהלותי של המשפחה בעקבותיה 

ואנרגטי, אדם פעיל ומרובה עשיה, ששווק מתפקודו באופן  ,אבי אדם עצמאי לתא המשפחתי הגרעיני.
איתור מאוחר של בעיה רפואית זניחה יחסית )שיעול ממושך(, אותה ככל הנראה סחב   בלתי צפוי.ופתאומי 
לקשיי נשימה ודלקת  כוהסתב מהם בחר להתעלם לסירוגין(ות )קיימבעיות רפואיות הזנחה של לצד זמן רב, 
בעקבות ההחמרה במצב  ושכת ללא אבחנה וללא טיפול רפואי.עמה התנהל תקופה ממחמורה, ריאות 

, עמולאמי ולאחי הקטנים שמתגוררים נורות הזהרה גדולות נדלקו  באחת, שיגרת יומו השתנתהבריאותו, 
ה ביכולתו לקום לעמל יומו במשך מספר ימים באמתלה שהוא רוצה וצריך לנוח. גם כאשר גופו כאשר לא הי

עד  במציאות אליה נקלע.כיר לאבד שליטה ולהאבי היה חלש מאוד )חולשה כללית, קשיי נשימה(  סירב 
 היושפוז וההחלמה האתהליך לשגופו בגד בו לחלוטין ונאלץ להתאשפז באפיסת כוחות בבית חולים. 

בהתבוננות בתהליך . יב אותו סיפר לעצמו אודות מחלתווהנרטהתומכים מלויו  , רופאיואחראים במידה רבה
, עליו בצורה המשמעותית ביותר ווהשפיע לריפוי ושהובילגורמים ההריפוי שהתרחש בחרתי לחקור את  
 יך של החולי וההחלמההתהלאופן שבו התעניינתי להתבונן ב כן כמו .מבחינה רגשית, התנהגותית וסביבתית

בעלי נקודות מבט שונות )זו שלי כמלווה וככותב, זו של אבי  שותפים לתהליך,נתפס בעיניהם של שלושה 
 ןגומלין בייחסי  שללניתוח  הבסיסמהווה את  התהליך  .מנהלת המשפחה(ככחולה וזו של אימי כמלווה ו

על זו עבודה מתבוננת ראיונות עומק אתנוגרפי ו-אוטותיעוד באמצעות  בין בריאות וחולי.וחברה ו-תרבות
 חווית החולי שעומדת במרכזה מפרספקטיבות שונות, אלה מהוות פריזמה לבחינת השפעתם של גורמים

 .הבהמעורבים  וברתיים, התרבותיים והרפואיים שחוהתהליכים החופנימיים על  חיצוניים

 

 מבוא

של  תרבותית בזירה נתונים באיסוף העוסקת מחקרית גישה הינה העומדת בבסיס עבודה זו  אתנוגרפיהה
 את, מפרשו המתאר מסמך ליצור נועד בעבודה זו  הנתונים איסוף. בית חולים, מחלה ותהליך החלמה

 חוקראני כש המשתנים למרב היא ההתייחסותו הוליסטיתגישה  היא המחקרית הגישה .הנחקרת התרבות
סות למאפיינים אתנוגראפי  נרקם תוך  התייח-הנרטיב האוטו. שדההיותי חלק מה במסגרת בהם תינתקל

 באתר חברתית להתנהגות רחבה התייחסות, ספציפיות והתרחשויות באתר מיקוד של מחקר אתנוגראפי:
 הבנת על תוך שימת דגש   איכותנית בגישה נתונים איסוף של מחקר באמצעי שימוש, המתוארים ובאירועים

 למורכבות חשיפה המאפשר מעמיק מחקר עלבתהליך הכתיבה הושם דגש  .ספציפי אירוע באותו ההתרחשות
 של ופרשנותם הרהוריהם של מדויקת הצגהל הינו שעלה במחקר הצורךזאת כאשר  .האירועו המקרה של

 המאפשרת כעדשה תרבות במושג ושימוש החוויה מסגור לצורך אינדוקטיבית בחשיבה שימוש; הנחקרים
 .הממצאים את לפרש

 מטרתו. נרטיבי וראיון מובנה חצי ראיוןהמחקר שנעשה הנו מחקר איכותני, באמצעות שאלות פתוחות, 
 כפי, האנושי הניסיון את" ללכוד" תוך ניסיון  תנוגראפיעיבוד הנרטיב האתה יהי המחקר של המרכזית

תוך בחינת  הנחקר המערך של לעומק בדיקה לפיכך נערכה. מהמשתתפים אחד כל ידי-על ונחווה שנתפס
 לאמונות המתייחסות, וסמויות מורכבות תובנות לכדי להגיע  סייעוש ומצבים אירועים, התנהגויות, תופעות

 בשאלות תמקדה לצורך כך המחקר . למחשבותיהם ואף לרגשותיהם, התנהגותם לדפוסי, הנחקרים של
 .וכדומה החולי?? בסביבת פעלו הם כיצד? חוו הנחקרים מה דרכם יעשה ניסיון להבין

 כעדשה המאפשרת לפרש את הממצאים, אתנוגראפי-לפיכך, הפרק הראשון בעבודה יציג את הנרטיב האוטו
ואותם  מהשדה  חלק היותי במסגרת בהם נתקלתי כחוקר שאני משתניםל התייחסותפרק קצר שמטרתו 

אתנוגראפי מנקודות המבט -שני  יציג ניתוח של הנרטיב האוטוהפרק ה  ולנתח בעבודה זו. להציגבחרתי 
 הפנימית במחלקה - ראשונים ולילות ימים: העיקריים .שנראו בעיני כחוקר שלבים שלושההשונות על פי 

 ורגשית פיזית סביבה, החולה של האישי לאופיו הסביבה התאמת - אישית להתאמה קריאה ,החולים בבית
 ידי על להם שניתנו הסובייקטיביות הפרשנויות זה אציג אתבפרק . להחלמה כבסיס אישית מותאמת
 האמירהחוקר, זאת כאשר כ שלי פרשנותי , לרבות החוויה בתוך השונה ממקומו אחד כל, הנחקרים
 או/ו הנחקרים של דבריהם מתוך ומדויקים ישירים ציטוטים, השדה מן הקולות השמעת כדי תוך מתפתחת
 ניתוחבתוספת ל , התיאור את או, הציטוט את אציג , בשדה שראיתי וחוויתי כחוקר מה מתוך תיאורים

 הממצאים.



 301224309עידן עדות                                            ה מסכמת בקורס: אנתרופולוגיה של הרפואה             עבוד

4 

 

 

-האוטו הנרטיב של הניתוח תהליך בבסיס עומדות אשר התיאורטיות הגישות של העבודה יציג את 'ג פרק
 .הנחקר מהשדה עלו אשר הסוגיות של והבנה לניתוח מוצא כנקודת קליינמן ארתור של גישתו .אתנוגראפי

 משפיע אשר" חולי"ה של באופיו מרכזי אלמנט מדגיש החולי לחוויית  בגישתו(,  Kleinman 1988)) מןנקליי
 ואליעזר הלמן סמואלובהמשך אתייחס ל .הריפוי לתהליך ולתרום להבין ומלווים מרפאים של יכולתם על

 של בחייו מפתח אנשי, שבמרכזו טיפולי מודל מציגיםאשר  ( Heilman and Witztum 1994)  וויסטום
 פערים על כמגשרים בבד בד משמשים אלה מפתח אנשי. הטיפולי התהליך לאורך אותו מלווים אשר, החולה

 .הריפוי בתהליך ממשיים אינטגרליים וכשותפים לחצים פריקת כשסתומי, תרבותיים

 

את  לקשורתוך ניסיון  הנבחרות התיאורטיות הגישות של מבטם מנקודת החולי חוויתאנתח את  -בפרק ד
בבחינת ההקשרים  , כאשרווויסטום הלמן ושל קליינמן של לעבודותיהםחווית המחלה וההחלמה מהשדה 

 מצאתי הלימה לספרות האקדמית ולשדה המחקר.

 החולה את שמלווה לנרטיבהאקדמי יחתמו את העבודה ובעיקרן: המסקנות שעלו מהמחקר והניתוח 
 הריפוי לתהליך זרז מהווה הסביבה של ורגשי פיזי שינוי ,ושל הריפוי תהליך על משמעות שלו החולי בחוויית

 .הריפוי בתהליכי מפתח מרכיב היא אישית מותאמת סביבהו

ולאופק מחקרי מצאים, לחוויה האישית שלי כחוקר לבסוף יוצג סיכום תהליך הכתיבה לרבות התייחסות למ
 נוסף העולה מהשדה הסמנטי של עבודה זו.

 

 הממצאים את לפרש המאפשרת כעדשה האוטואתנוגראפי הנרטיב -' פרק א

כפי שהיא  . חווית החולי אותו ליוויתי מקרוב, של אבי חוליה חווייתבאתנוגראפי  מתמקד -הנרטיב האוטו
כמלווה  בטה של אימי מנקודת מו של אבי החולה ובהשוואה מנקודת מבטוכחוקר מנקודת מבטי   משתקפת

 בנרטיב של המחלה וההחלמה.מהותי שאף לה היה חלק תומכת, 

 הנחקרים לרבות החוקר, שלושתשבין תפיסות המציאות השונות והדומות מוצגות אתנוגרפי -אור האוטובתי
מאירוע זה למשמעויות ולהבנות התרבותיות, כחוקר( )ביוגרפי שלי -ר האוטובכדי לחבר את הסיפו

 החברתיות והאישיות הרחבות יותר.

 גם אך רחבה מבט נקודת בניסיון לאמץ ואחורה קדימה תנועה כדי תוך נפרס אתנוגראפי-האוטו הנרטיב
 היא כך ומשום חוקרשל ה האישית החוויה מתוך הינה המחקר מושאי על ההתבוננות.  לפרטים לבשימת 
 החולה והמלווים של, האנושית בחוויה תמקדאתנוגראפי מ-הנרטיב האוטו. המחקר מכלי חלק מהווה
 מבחינה שונות מבט תומנקוד החולי חווית נחוותה  כיצד להבין אתנוגראפי מסייע-האוטוהנרטיב . סביבו

 השונות ולתופעות מצב לאותו נתנו  מהנחקרים אחד שכל הפירושים(, meanings) משמעותית
(interpretations )האישיות השקפותיהם או. 

מהותן של תפיסות אך  אתנוגראפי,-הקו המנחה של הנרטיב האוטוא הסתבכות מצבו הרפואי של אבי הי
 .ילו בסופו של דבר לריפויו של אביהובליוו את תהליך ההחלמה ו אשר  הןנות המציאות השו

: נשאלו שהנחקרים השאלותמתבסס על  םאתנוגראפי כעדשה המאפשרת לפרש את הממצעי-הנרטיב האוטו
 הרפואיים הגורמים עם המפגש רואית, האשפוז עד העניינים השתלשלות  רואית,  להסתבכות הרקע רואית

 .ומההחלמה מהמחלה האישיות מסקנותוה, האשפוז חווית  רואית, האשפוז טרום

נדמים כמרכזיים בסיפור. הימים שה שלבים עיקריים שולשקה לניתן לחלו אתנוגראפי-הנרטיב האוטו
לגבולותיו ומגבלותיו של אבי,  אופיו האישיית החולים, התאמת הסביבה לבבהראשונים במחלקה הפנימית 

שהובילה לשיקום מצבו הרגשי לחלוטין  התאקלמותו המלאה של אבי בבית החולים עד כדי שינוי סביבתו
 .חרורו מבית החוליםלשעד ווהרפואי 
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 הנרטיב האוטו אתנוגראפי מנקודות המבט השונות -' פרק ב

 

 ת החוליםביבבמחלקה הפנימית   -ימים ולילות ראשונים 

  מנקודת מבטו של החוקר 
החלה, הרחק מבית החולים, בסביבת חיים בריאה ואנרגטית, של אדם פעיל, עסוק  הענייניםהשתלשלות 

, שיעול כבד מיסך את יומו, השיעול כבשגרהומרובה עשייה, כאשר בוקר אחד חש כי אינו יכול לנהל את יומו 
חול וחג, נעלם כלא היה, הצמא הכניע את גרונו לווה בקשיי נשימה ובהרגשת מחנק, תאבונו הבריא בימי 

 האשפוזועד לשלב  חש ברעמהרגע בו  כאבים כדי להקל על מצוקתו. ומשככיומאום לא נכנס לפיו למעט מים 
שפוז במחלקה פנימית בבית חולים תהליך האבחנה ואיתור המחלה עד לאעברו מספר שלבים, הכוללים את 

שפוז מרצון בשל טומי החל מהכחשה מוחלטת, וכלה באהתנהל על רצף דיכוהלל יפה בפאתי חדרה. התהליך 
בני המשפחה אולם  הקשה תקשה לקבל את מצבותשישות מוחלטת של הגוף ותחושת חוסר אונים. בראשית 

מתווכים לו מצאו עצמם   ,הפכו למלוויםו םכמעט את כל עיסוקיהם ואורחות חייה ,עניני דיומםשעצרו את 
ביומיים הראשונים עזבתי " :הראשונים והקשים ביותר בלילותשונים ותומכים בו פיזית. את האירועים ה

אני שונים העברתי בישיבה ליד מיטתו, את דירתי בתל אביב חזרתי לבית הורי בקיסריה ואת הלילות הרא
פנימית על כל  נחשב במשפחה לבעל יכולת להתמודד עם המפגש הלא נעים והמאיים של בית חולים במחלקה

 מראותיה ומאפייניה, ביחס לאחי הצעירים יותר וללא 
 
 

מתאר את הלילות הראשונים כקשים החוקר  אומר היה ברור שאני הולך לחלוק איתו את לילותיו..."
נאים , קשיי הנשימה והתהיו קשים מאוד. אבי התקשה להירדם תבמחלקה הפנימיהראשונים הלילות "

, הקולות הנשמעים מסביב, קשיי הנשימה, המיטה הייתה קטנה למידותיו עליו: הפיזיים של המקום הקשו
מתנועת האחיות ושכניו  ,ר היה צפוף, מבולגן ורועשהחדהחולים סביבו, הקושי לנוע ולהתנועע בחופשיות. 

תו . הוא התקשה בקימה ולראשונה בחיי )ובחייו( נאלצתי אני ללוות אוראו ונשמעו כחולים סופניים, שנלחדר
ארוכות בהן למקלחת, לסדר את צינור האוויר שלו, להביא לו אוכל ושתייה ובכלל לארח לו חברה בשעות ה

שני לילות קשים שבהם אני עצמי כבר התחלתי לחוש ברע, עייפות וכנראה עומס  בחלוףלא הצליח להירדם. 
הרגשתו, תורמים לת תנאי הסביבה שלא רגשי החלישו גם אותי. היה קשה מאוד לראות את מצבו וא

ו, חדר ישן, החדר בו שהה היה ניראה עייף וחולה כחולים המאושפזים ב. ההחלמה נראתה רחוקה ובספק
על מראהו האסתטי אבי . למרות מצבו הקשה שמר תאוירה אפרורית ומנוכרשצבע הקירות מתקלף, 

החולים, הקפיד להראות מה של בית 'והמטופח וחריגותו בלטה לסביבה הן במראהו, סירב ללבוש את הפיג
עשה מאמץ מאוד גדול לתקשר עם  בשעות היום, למרות מצבו, "בריא" למרות שמצבו הגופני היה בכי רע. 

 זאת כאשר)תחת מעטה חולשתו(   הסביבה, להיות "סחבק", להתבדח עם האחיות ולהפגין תקשורתיות
שלו בעזרה וכן בתחושת הפחד  בשעות הלילה יכולתי לראות יותר בבירור את חולשתו, הצורך הממשי

של המפגש עם הלילות בבית החולים שהנרטיב   יהסובייקטיב" ניתן לראותו מהתיאור שהלכה והתבהרה לי.
יח נורמליזציה למרות של החוקר שמלווה את אביו, התופס אותו כאדם המנסה להדחיק את חולשותיו ולהוכ

 לנרטיב שלו.מניעה את החוקר להתנהל למול החולה בהתאם התנאים, 

בלילה השלישי כבר היה ברור מאוד שמשהו צריך להיעשות, חוסר ההתאמה הפיזי והרגשי שלו למקום היה "
ניכר והקשה מאוד על יכולתו להתאקלם ולהתחיל בתהליך הריפוי. אחרי שלא מצאתי פתרון ובעוד הוא 

ו וערכתי מספר שינויים פיזיים. שהה במסדרון )צפה בטלוויזיה ללא קול שמיועדת לממתינים(, נכנסתי לחדר
החלפתי את כל הכיסאות בכורסאות מחדר ההמתנה, פירקתי מברגיו את חלקו התחתון של המיטה ככה 
שתתאים למידותיו, ניקיתי וסידרתי את כל החפצים שלו והרחבתי על ידי דחיפה של הציוד הרפואי את חלל 

..." התאמת הסביבה הפיזית מצבו. תדרדראז שהי הצליח לישון לראשונה מהמחייה שלו. באותו לילה אב
יתה נקודת המוצא הראשונה לקראת ההחלמה, השיפור הראשון במצבו של החולה ילצרכיו של החולה ה

יותר  ניתן היה לראות את השפעת השינוי. אבי נראה מעט חזקיום רביעי לאשפוז( ) למחרתשבבוקר " החל.
לצרכיו הן במראה, הן בטעם והן בצורת כדי ש"תתאים יותר" יתי מעט בגם את ארוחת הבוקר שינ .ומעודד
. החלפתי את צלחות הפלסטיק שניתנו לשוהים בצלחות חרסינה מחדר הרופאים, קניתי לו מיץ ההגשה

תפוזים והכנתי קפה בחדר האחיות במקום שישתה את הקפה הדלוח שחולק. התאמות אלה היו לתפיסתי 
." המלווה חש כי השינויים החיצוניים שנעשו יצרו סביבת חולי מוגנת .הצעד הראשון בתהליך הריפוי שלו.

 מכילה ומותאמת ובכך סייעו לנוחות החולה, הפחתת התנגדות למקום ולתהליך הריפוי.
 לריפויו של החולה. קטליזטורהאקטיביות של המלווה, הינה האחריות שנלקחה על ידו כאמצעי להיות 
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 אימי(האישה בחייו ) מנקודת מבטה של 

תחושה של ניכור וזרות  מתיאורה עולה כ"לא סימפטית כלל"  הוגדרה  המחלקה הפנימיתיניה בע
הבנה תה לה י, מלווה בפחד להתדבקות במחלות נוספות ואחרות. מתיאורה ניתן להבין כי הימשמעותיים
מוחלטת,  את כל בני הבית להירתמותה בתפיסתה הובילמותאמת,  חמור ודורש הערכות בעלהשמצבו של 

תוך שמירה על תחושה ש"העסקים כרגיל", לא ניכר בהתנהלותה מולו ו/או למול בני המשפחה שהמצב קשה 
אכפתיות וראיית  ,אהבה ,המסר של חמלה או חמור, למרות שבתוכה קינן הפחד. מהתיאור שלה ניכר כי 

מיכה בשאר בני הבית תתוך רתמה את כל בני המשפחה לתמיכה,  צרכיו כנקודת מוצא להתייחסות אליו
, בזמנים ותפקידים שכל אחד יכול למלא בהתאם למורכבותו תיאום בין כל שאר בני המשפחהלוניסיון 

דות סביבת היה או טים ביותר בתיאורה . אחד מהמרכיבים הבולוסדר יומו רגישותו, האישיותית, גילו
 יצרהעל פי הנרטיב שלה סביבת האשפוז   ..."עלובהו מנוכרת, מוזנחת" סביבה אותה היא תיארה כ, האשפוז

ר דמוי בית יכול . מתוך הנרטיב שלה עולה כי הפיכת הסביבה למקום נעים יותתחושת חולי וחוסר אונים
 ספרים ודברים סידרתי לו זר פרחים ליד המיטה, כלניות כמו בבית, " שפוז וההחלמה.לשפר את תנאי הא

וכצעד הראשון  משמעותיאותו היא תפסה כ החולי בסביבת נוישיר בבעיק.."  בתיאורה התמקדה הב.ואש
תה חשובה יעל פי תפיסת עולמה יצירת סביבה "נורמאלית" במסגרת המגבלות הי .החולהבדרך לריפויו של 

להרגשה הכללית שלו ולהירתמותו לתהליך ההחלמה. התמיכה לוותה בדאגה לבגדי החלפה נקיים 
 לו. את גופו מחד ומאידך טעימים שעשויים לחזקואסתטיים, למזונות מעושרים ובריאים 

 
  החולה , אבימנקודת מבטו של 

רטיב שלו אני בוחן בעבודה זו כמשפיע על תהליך החלמתו, ישנה התעלמות , החולה, את הנתיאורו של אבימ
מהמראה ומהתחושות אשר ליוו את הימים הראשונים, מנקודת מבטו ימים אלו כאילו לא נספרו, נעשה 

דגיש את ההקושי שחווה,  בתיאורשפוז " בתיאור חווית החולי. התיאור שלו התמקד ברקע לאדילוג"עליהם 
שפוז והגדרת ודאות ביחס לסיבת האוחוסר הו של המערכת הרפואית לאבחן את מצבוחוסר יכולתה 

 מקצועיותם מאי חששתי לצערי אשר ,רופאים שני עם קודמים מפגשים היו האשפוז טרם כאמורהמחלה. "
 ...".לי בא יגורתי כאשר ואכן

 
 

, כגון אבחנה שגויה בשליטתום חיצוניים שאינם ניתנים הוא תולה את האשם )גם במחלתו אגב( בגורמי
מוזכרים מלויו, אמי ובני המשפחה כגורם מכריע בימים אלה וכמי ש"זיהו בתיאורו  ומאוחרת של המחלה.

. לדידו הידיעה שבני משפחתו דואגים לו הייתה משמעותית מאוד עבורו בשלב זה וחיזקה "נכונה את המצב
חוזק שהעצימו אותו ואותן הוא לקח ניראה כי הנרטיב שלו מראשיתו מתמקד בנקודות ה אותו עד מאוד.

 שפוז, כאילו הימים הראשונים הקשים כלל לא היו.הא תמחווייו עמ
 
 

 של החולה התאמת הסביבה לאופיו האישי -קריאה להתאמה אישית 
 

מנקודת מבט של החוקר, בנו של החולה, אשר רואה ותופס את אביו כדמות דומיננטית בעלת מאפיינים של 
, תהליך ההתאמה של הסביבה התרבותית והיחס לאביו החולה קשורים לעוצמותיו של תוייחודיועוצמה 

בה מותאמת האב, הנרטיב שהבן מספר לעצמו ביחס לאביו החולה, הוא אשר הוביל ליחס אישי שיצר סבי
הרקע  של אבי, בהתנהלותו ובהרגשתו ניכרו החולי תאמות שנעשו בסביבתהההמאפשרת החלמה. " 

במחלקה )אם במכוון ואם שלא במכוון(. האחיות שהו יותר  ורגשהאקונומי שלו -התעסוקתי, האישי והסוציו
פואיים, הרופאים צחקו זמן בחדרו שנראה כבר אחר, החליפו איתו רשמים ושוחחו אודות עניינים שאינם ר

לביקורים  ההגיעהמחלקה הרופאה האחראית בתפקיד ראש אפילו ישיים. איתו והחלו לרקום עמו קשרים א
הביאה לו ספרים מביתה על מנת יומא. ניהלה איתו שיחות על ספרות, אומנות וענייני ד ,תכופים ביותר

יחס שונה מאוד, הסגל הרפואי הצליח  שיחווה עליהם את דעתו. תוך ימים מעטים היה ברור שהוא מקבל
המוטיב המגדרי מנקודת מבט החוקר, של  ..."והתנאים.סביבה למרות אחידות ה יותות את ייחודלראו

בסיפורו כאחד האלמנטים לשיפור אף היא תפיסת הבן את אביו במאפיינים מגדריים גבריים, נתפסת 
בשלב זה החל אבי להשתקם מעט. הוא החל לקבל "ד, והרגשיים פיזיולוגים מאידך. התנאים הסביבתיים מח

זכה לביקורים של מטפלת חיצונית שנתנה לו תרגילים ומשימות. נשימה לפיכך טיפולי פיזיותרפיה לדרכי ה
לעשות מאמץ מיוחד  תגרה אותו א)מתוך הבנה שבכדי להניעו יש לפעול בצורה יצירתית( באחד המפגשים 

ו תגרו אותא  (ראש המחלקה)והרופאה  המטפלת ,(הוראות המטפלים לסירוגין את ביצעאז  )כיוון שעד
יעמוד באתגר )טיפולי( מסוים )לנשוף לצינור ולהרים כדורים בכוח נשיפתו(, הוא יקבל  שאם :הבטיחו לוו

הקבוע להרשים  נורצומהווה לו מוטיבציה משמעותית, לצד הדבר נדמה היה כי בתמורה חדר פרטי. אבי ש
 עמד במבחן בהצטיינות, להפתעת כולם, שהרי מצבו הפיזיולוגי היה רחוק מאוד  גבריותווכיח את ולה
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חדר פרטי שהיה מיועד בעבר לבידוד והיה צעד משמעותי באותו היום העבירו אותו ל מלהצליח במשימה.
 ..."נוסף בדרכו לריפוי.

 
 שת החולהמנקודת מבטה של א

, חירגיש בנותהיה קלה ונוחה יותר שחווית החולי ההתאמות שנערכו בכדי  שת החולהתיאוריה של אבמרכז 
לחדרו הפרטי, האופן בו  המושקעות שהגיעו הישר מהמטבח בבית המשפחהתיאור הארוחות המותאמות ו
 אני"ושאר הפינוקים, עמדו בבסיס חווית ההחלמה   ה שאהב, עיסויי הרגלייםסעדו אותו בני הבית, המוזיק

., המגבלות למרות טוב להרגיש שיוכל היגיינה מוצרי, יום כל נקיים בגדים לו שיהיו, הזה הכאוס בכל דאגתי
 אחד כל אותו סועדים הבית בני כאשר, טעימה וערב טובה צהריים, טובה בוקר ארוחת לו הוכנה בוקר מידי

 ....."בתורו

 ואני, מיוחד ליחס וזכה אותן להרשים הצליח מצבו ולמרות, האחראית והרופאה האחיות עם התיידד סאם"
 שדרוג ובהתאמה מיוחס להיות הופך מעמדו כיצד לראות הופתעתי לא ,סגולותיו את ויודעת אותו שמכירה
ות את סגולותיו למרות ..." על פי הנרטיב של בת זוגתו, ויכולתה לרא.פרטי חדר לקבלת עד בו הטיפול

 נשים בסביבתו ומקבל יחס משופר המותאם לו.פשרו שדה סמנטי של הבראה, גבר המרשים מגבלותיו א
 שהבאתי ופינוקים, שאוהב רקע מוזיקת עם הפרטי בחדרו איתו יושבת, אליו מגיעה הייתי הערב בשעות"...

.."  הפיכת חוויה קשה למשהו רומנטי, מטפח .בגליל בצימר אנחנו כאילו איתו ומשוחחת רגליו את מעסה, לו
 מוגנות מאידך שהובילה לתחושת ביטחון ורצון להבריא. תרמה לחיזוק הקשר מחד ולתחושת

 ודאגתי, נוספים כוחות יקבל יצירתי אופטימי במשהו עסוק שיהיה ברגע כי הבנתי מתאושש שהוא כשחשתי"
 להעביר לו סייע, המגבלות במסגרת לחג יומו את שהפך מה, וצבעים עפרונות מכחולים ציור בלוח להפתיעו

..." הפיכת סביבת בית החולים למקום המאפשר יצירה, התחדשות ולא .במחלתו עסוק להיות ולא הזמן את
 חדלות כאב וחולשה, סייעו לו לאסוף את כוחותיו, לראות אופק בריא ולהשתקם.

 
 החולהמנקודת מבטו של 

החלמה, אך הוא מנקודת מבטו מציין זאת כנקודה ברצף המעבר לחדר הפרטי מהווה נקודת מפנה בתהליך ה
 בחדר לאשפוז נשלחתי אחרת או כזו בדרך" : ה מלווה בדרמטיות מיוחדת, לדבריוינה משמעותית אך אינשה

 ".לחלוטין פרטי
כמעט ולא החולה , שתו המלווהובתיאורה של א הבן(החוקר ) של ומרכזיותו של שלב זה בתיאורעל אף 

 שבחדרי הבלגן חוסר, השקט, הנוחות אלו מנסיבותלק מתהליך טבעי, "כאילו שזה היה ח מייחס לו חשיבות.
 ..." .''.במלון'' בחדר נמצא הנני כי ההרגשה לי ניתנה מועט זמן תוך ולפיכך מעלי פסח האחרים החולים

ת מבטו של החולה הסביבה המותאמת שיפרה את מצבו ותנאיו ונראה כי גם על פי תפיסתו זהו גם מנקוד
 החדרנקודות האור בתהליך." מתייחסת בבסיסה אל תפיסתו את חווית הקושי תהליך משמעותי. נדמה ש

 ,מחשוב באביזרי ילדי בעזרת נתמלא
 

 שדאגו כמובן גורמה ארוחות, וערב צהרים, בוקר בארוחות, מלא במזווה מאובזר במטבח, רקע במוסיקת
תפיסת העולם לפיה הוא ראוי לתנאים המותאמים, גרמה  .."והערב היום שעות בכל ואשתי ילדי להם

 .לשותפים בתהליך ליצר אותם במלוא מרצם ואיכותם
 

 יבה פיזית ורגשית מותאמת אישית כבסיס להחלמהסב
 

את מנקודת מבטו של החוקר, האישיות של האב החולה, והנרטיב שהוא מיצר סביבו גרמו לסביבה לספק לו 
החדר הפרטי היווה נקודת מפנה במצבו של אבי. מהר מאוד הוא הפך לו "התנאים האישיים המותאמים 

וכלי ציור הגיעו בהפתעה לחדרו  ואפילו כןהחדר אובזר במחשב נייד, מוסיקה,  אותו ל"ממלכה שלו". 
באדיבותה של אימי, שמכירה  היטב את הנפש הפועלת של אבי. כך החדר הפך באחת מאפרורי לבן וחד גוני, 

ע, עם מוסיקה עם ניחוח אחר, אבי זכה לביקורים תכופים של ראש המחלקה, של האחיות וכוח לחדר עם צב
אבי התאושש קצת, הקפיד להחליף בגדים נקיים כל יום, . עים להם היה להיכנס ולפגוש אותוהעזר, שנ

הה חדרו בדחיפות גבוך כל היום. הצוות הרפואי פקד את להתרחץ, להתגלח, בחדר התנגנה מוסיקה לאור
ונשאר בו מעבר לזמן ולמידה הנדרשת, התפתחו אינטראקציות בין אישיות, מנהלת המחלקה נתנה לו ספר 

לבדוק אותו ולהעריך את  העב כרס ואמרה שלא יצא מהמחלקה עד שלא יסיימו עד תום, ובכל פעם שהגיע
צוות קרן את היסהציור שהחל לצייר  והיצירה. סביב האומנותמצבו התעוררה שיחה סביב הספר ואט אט 

לכשנדרש לחומרי עזר, כגון מספרים נייר מיוחד דבק וכדומה נרתמו לגייס , הרפואי וכוח העזר במחלקה
 אשר תרבותייםהו חברתייםה סוכניםעל פי נקודת מבטו של החוקר ה.  ..."עבורו את החומרים הנדרשים.

 שלו, הפכו להיות  הנוחות שומריוהיו ל הרפואית המערכת לבין בינו הטיפול אתתיווכו , המטופל את עודדו
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 פערים על כמגשרים בבד בד שימשו אלה מפתח אנשי. הטיפולי התהליך לאורך אותו שליוו מפתחה אנשי

 .הריפוי בתהליך ממשיים אינטגרליים וכשותפים לחצים פריקת כשסתומי, תרבותיים
ניהול עסקיו באמצעות המחשב, , העיסוק בתחביביו לצד היה חולה בתנאים שלושהוא התחושה הייתה "

, החל להתחזק אנרגטית "שבר כלי"סימלו את השינוי הדרמטי בתפיסתו של אבי את מצבו ואת המקום. מ
ממשי מפתח נראתה מן הצד כבמקביל להתחזקות הפיזיולוגית, הפיכת הסביבה לסביבה מותאמת עבורו 

ולנהל אינטראקציה עם  יםקריאת הספר, להשלים את , הרצון להשלים את יצירותיובתהליך הריפוי שלו
כך בל על עצמו את משימת ריפויו ולכך שאבי הפסיק להיאבק במצבו והחל לקלקוחותיו במחשב, תרמו רבות 

 ..." לצאת ממצב חוסר האונים אליו נקלע.הצליח 
 

 שת החולהמנקודת מבטה של א
ניכר כי ידעה שיש אלמנטים חשובים בנרטיב שלו כחולה ובכלל, שהינם  ,מוממה שנדמה כהכרות עמוקה ע

להעשיר את סביבתו  ,המאמין בנתינה מותאמת למתו, ולכן שקדה בהתאם לנרטיב שלהחשובים להח
 תמיכה: "לדבריה בתמיכה המותאמת לצרכיו, ברבדים שונים ובכך להחזיר לו את הביטחון בהחלמתו.

, מאוד עד מרפא כוחה ומגע בשיחה אינטימיות, הרפואית התמיכה של מידה באותה בערכה חשובה רגשית
 לדרמה להיכנס לא כמלווה שלי היכולת, אותו לסועדים והן לחולה הן ותורמת מגבשת האכפתיות תחושת

 פשרהוא אותי חיזקה, לתפקד הפסיק כשהוא גם ולהסתדר לתפקד שאוכל בי שלו האמונה, להחלמתו תרמה
 לעזרה, לאחדות, משפחתי לגיבוש הזדמנות הם זה מסוג קשים מצבים, ולהחלים חולה היותדעתי לל לו

מתוך הכרות עם הנרטיב של " ...האחר של וסגולותיו במגבלותיו האחד של יותר טובה ולהיכרות הדדית
 כוח ליצירתיות הריפוי בבסיס עמדו ואופטימיות חיים שמחת, הומור חושהחולה כפי שנתפס בנרטיב שלה " 

 ויחס ריפוי אליו "גנטש"מ כוח תהיהי חם לבית "קר"ה המוסד והפיכת, לממסדיות הסכמה חוסר, מרפא
בביסוס  סייעה  היומיומית  זהותם את מאבדים שכולם במקום גם ייחודי להישאר,  הרפואי מהצוות אחר

 ..."הולם וליחס במחלקה החברתי מיקומו
בבית החולים עד כדי שינוי סביבתו מתארת אימי כאמור כשלבים מכריעים.  את שלבי התאקלמותו המלאה 

היא מסמנת את התמיכה הרגשית שאיננה מתעלמת מן הטיפול הרפואי, את האינטימיות במגע ובשיחה, את 
תחושת האכפתיות, ההבנה והכנות ואת היכולת להפוך את סביבתו של החולה למותאמת עד כדי שהיא 

סמן ינו ה"ההחולי ה בתיאורה את חווית כבעלות "כוחות" מרפאים. שלב ז ,ם ואוהב"מכנה אותה "בית ח
את הנרטיב של חווית החולי של  הובילשדרה שעמוד לדעתה של אחדות וגיבוש משפחתי שהיה  "ימניה

ו כולם יכולתו להישאר ייחודי גם במקום שב היעל פי תיאורחוויה מעצימה ולא מחלישה.  לכדי ,החולה
הראייה של ייחודיותו בעיניו ובעיני )ובמידה רבה אף לבני המשפחה( להחלים  , סייעה לו את זהותם מאבדים

 צוות הרפואי, על היחס ועל קצב ריפויו והחלמתו.מעי על הבאופן חד משהסובבים אותו  השפיע 
 

 מנקודת מבטו של אבי
את חווית הריפוי שלו. בנרטיב משמעותי בתיאורו של החולה קודם, שלב זה מקבל מקום בשונה מהשלב ה

 סרו לא משפחתי ובני אשתי, ילדיהינה בעלת משקל סגולי משמעותי. "משפחה הערבות הדדית של בני  ,שלו
 שעמומו ואת בעלה את מכירה והינה ומאחר לעשות אשתי מכל והגדילה, בלילה ולא ביום לא ממיטתי

  אותי לצייד, מאידך ותחביבי ואת מחד המהיר
 

 שולט, אותי מצאו רופאי וכך עצמי את מצאתי וכך ומכחולים צבעים מבחר,  רחב ציור בבד גמורה בהפתעה
 ומשרבט למוסיקה מאזין, ואני ה"חולה המדומה" חולים בבית פרטי בחדרשנוצרה,  אומנותה אטליתב

 החולים בית חדר בהפיכת התומכים המשפחה בני של תפקידם..."  ניכר כי הרבה לשמחתי אומנות יצירת
 .  ת על ידו בהרחבהומחודד תמודגש בתכלית חודייוי לשונה

 
 המאורע של ייחודו. חולה ולא" אמן" עצמו את מכנה ואף לסטודיו חדרו את הפך כיצד בהרחבה מתאר הוא

חודי ומיוחד הצליח לקרום יכאיש יהמתאר את עצמו הנרטיב שלו . ומרגש פעמי חד מאורע של מעמד מקבל
 עור וגידים והניע אותו לשמור על 

 
בחדר הנרטיב של החולה, שלא אבחנו נכון את מחלתו, האשפוז  ת החולי.ייומחו "להתנער"ובכך הייחוד שלו 

חודיות, מקור ייית יצירה, בריאה חדשה, יו"רפאים" עם חולים קשים כאילו נמחק, בזיכרון נוצרה חו
 כדבר נשמע לא עוד"של המאורע מקבל מעמד של מאורע חד פעמי ומרגש.  אופיוכך שלהשראה לאחרים, 

 קרובות לעיתים לבקרני סרו והרופאים האחיות וכל סלבריטאי של לחדר הפך חדרי ואכן החולים בבית הזה
חלוטין בבית מעלה בקנה אחד את השלב הזה שבו התאקלם לאורו, בתי ''.המיוחד האמן אורח''ב לחזות

  החולים מבית והשחרור הפרידה ביום"הוא מתאר אף כחלק משלב זה,  הפרידה מבית החולים אתוהחולים 
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 , פרידה המיוחד לחולה ואכפתיות ודאגה אהבה עלי שהרעיף הנפלא מהצוות מרגשת פרידה של יום היה

  והנחיות רפואיות..."  "טפסולוגיה", שהתמקדה בעיקר במפרידות של אנשים אחריםתה שונה יהיש
ניראה כי הנרטיב האישי שלו הצליח לבוא לידי מימוש בהגדרה האישית שלו את עצמו ושל הסובבים אותו 

 בהשראתו.
 
 

 הנרטיב של הניתוח תהליך בבסיס עומדות אשר התיאורטיות הגישות -' פרק ג
 האוטואתנוגראפי

 
כנקודת מוצא לניתוח והבנה של  םוויסטו ואליעזר הלמן סמואלושל  קליינמן ארתורשל  בחרתי בגישותיהם

 הסוגיות אשר עלו מהשדה הנחקר.
 

 משפיע אשר" חולי"ה של באופיו מרכזי אלמנטהחולי מדגיש  לחוויית בגישתו , (Kleinman 1988)) קליימן
 טיפול הענקת כי קליינמן טוען בעבודתו. הריפוי לתהליך ולתרום להבין ומלווים מרפאים של יכולתם על

 הלב תשומת לבין המטופל של המחלה חוויות בין אינטראקציות של מורכבת מערכת בתוכה כוללת רפואי
 כרוניות במחלות חולים של בנרטיבים קליינמן התמקד במחקרו. החוויה לאותה המטפלים שמעניקים

 ולחוויה) למחלתו מקנה החולה הפרט לדידו. עמה לחוויותיהם נותנים( שלהם והסביבה) שהם ובפרשנויות
 אלה שפירושם הנסיבות את לעצמו יוצר שהוא כך לצד סובייקטיביות נרטיביות משמעויות( אליה הנלוות

 . מצריכים
 האופן את קליינמן מדגים, ושש ארבעים בת לבנה פרוטסטנטית אישה, אלקוט אליס של סיפורה באמצעות

 בסוכרת חולה אשר אלקוט. המציאות עם בקורלציה עומד בהכרח שאיננו סיפור לעצמו מספר החולה בו
 לה להפריע בכדי דיים למשמעותיים הפכו המחלה תסמיני אשר עד למחלתה מה במידת התכחשה

 שלטענת משמעותיים רגשיים ותסמינים רב רגשי בקושי לוותה אלקוט של זו הבנתה .בחייה בהתנהלותה
 .דיכאון כתסמיני להיתפס בקלות יכלו קליינמן

 תסמינים רק שהינן אלה למסכות מעבר לראות החולים של סביבתם ובני המטפלים על לטענתו אולם
 שהחולה ל"הנ הנרטיבים ובמסגרת לצד לפעול המטפל על לדידו. הכרונית המחלה של נוספים( נרטיביים)

 יש עצמו בפני למטפל שגם ההבנה לצד זאת. לעזרתו אותם וממנף זאת מבין שהוא תוך, לעצמו מספר
 .העצמי ערכו את ולהצדיק להמשיך בכדי לאשרר צריך הוא אותם נרטיבים

 זו עבודה של בבסיסה שעומד אתנוגרפי-האוטו התיאור עם ישיר באופן מתכתבת קליינמן של עבודתו
 אישית כחוויה החולה של החולי חווית את( ועקיף ישיר באופן) מציג קליינמן. מסקנותיו עם ולאחריו

 חווית (.Illness) החולי מלווה(, Disease) רפואי-קליני באופן מאובחנת אשר המחלה את. וסובייקטיבית
 היא החולה שחווה החוויה כלומר. וחברתי תרבותי בהקשר נטועה ולכן מסוים משיח חלק לדידו היא זו חולי

 .ריפויו לתהליך המפתח רבה במידה היא( הרמות בכל) אליה וההתייחסות לו ייחודית אשר חוויה
 

 מפתח אנשי, שבמרכזו טיפולי מודל יםמציג (Heilman and Witztum 1994) וויסטום ואליעזר הלמן סמואל
 כמגשרים בבד בד משמשים אלה מפתח אנשי. הטיפולי התהליך לאורך אותו מלווים אשר, החולה של בחייו

 של גישתם .הריפוי בתהליך ממשיים אינטגרליים וכשותפים לחצים פריקת כשסתומי, תרבותיים פערים על
 מלווים, החולה של בחייו מפתח אנשי שבה, אורתודוקסית חרדית יהודית בקהילה תמתמקד ווויסטום הלמן
 בתהליכי תרבותיים וכמגשרים חשובים פונקציונאליים תפקידים ממלאים שהם בעוד הריפוי בתהליך אותו

 . החולה של הריפוי
 

 רבות רפואיות ובדיסציפלינות בפרט טרפיה-בפסיכו הנהוגה השלטת התפיסה מול אל עומדת עבודתם
 בהיפגשם. הטיפול לתהליך ובנחיצותו, למטופל מטפל שבין הסגור המעגל על בקנאות לשמור יש כי, נוספות

 רבה במידה לדידם שנבעה בהתנהגותם והשוני) הטיפול בתהליך הפציינטים את שליוו השונים המלווים עם
 והפיכתו לפעמים המעגל שבפתיחת היתרון ואת הצורך את ווויסטום הלמן ראו( התפקיד את מהבנתם

 בין מפריד תרבותי כששוני במיוחד) מקצועיים שאינם אנשים, אחרים אנשים של לעזרתם יותר לגמיש
  מלווים: "מלווים סוגי שלושה בין הבדלה עורכים הם (.למטופל המטפל

 
 יחסית דומה תפקיד לשלושתם". בטיפול השותפים מלווים"ו" מעורבים מלווים, "אינסטרומנטליים

 המערכת לבין בינו הטיפול את מתווכים, המטופל את מעודדים אשר ותרבותיים חברתיים כסוכנים
 . הנוחות וכשומרי ולהיפך הרפואית
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 אתנוגראפי-האוטו התיאור בבסיס שעומדת החולי חווית עם אחד בקנה עומדת ווויסטום הלמן של עבודתם
 תהליך ביותר משמעותי שהיה דבר. החולה של הליווי למאמץ שבשדה המפתח אנשי נרתמו זו, בובעבודה 

 .שלו הריפוי
 
 
 

 של הגישות התיאורטיות הנבחרות וית החולי מנקודת מבטןחו -' פרק ד

ניתן  הינה חוויה אישית וסובייקטיבית, כי חווית החולי של החולה ( Kleinman 1988של קליינמן )טענתו 
יבי האופן הסובייקט חווית החולי של אבי ואתלראות זאת באופן שכל אחד מהנחקרים בעבודה זו שיקף את 

הייתה נטועה באופן ברור בהקשר תרבותי רפואי -אשר הובחנה באופן קליני מחלתו .פירשו אותהשבו 
(. אני ואמי שליווינו את )דעתו הקדומה של אבי על בית החולים שעמדה בדרכו לריפוי לדוגמאשלה חברתי הו

אבי בתהליך הריפוי שלו, נפעמנו לראות כיצד הוא חווה את חווית החולי כאילו במנותק מהמתרחש 
במציאות. עד כדי שהוא העביר את ימיו בבית החולים כבמין חופשה, עסק בעיסוקי הפנאי שלו וקשר קשרים 

מאוד וכאילו כבולים לחוויות ה"אובייקטיביות" חברתיים עם רופאיו, בעוד אנחנו )ורופאיו( הינו מודאגים 
של מחלתו. הנרטיב שיצר אבי לסיטואציה בה הוא נמצא ולמחלתו עמד בניגוד לפרשנות שאנו )והמטפלים 
בו( הענקנו לה. דבר שאף עלה בבירור מדבריו. הבנה שהתחדדה עבורי באופן משמעותי בשעה שערכתי ניתוח 

 זה.

אף היא מתכתבת באופן כמעט ישיר עם חווית  (Heilman and Witztum 1994) ווויסטום עבודתם של הלמן
החולי שעומדת בבסיס עבודתי. בדומה מאוד למתואר במאמר נרתמו כמעט כל בני המשפחה למאמץ הליווי 
של אבי ולהקדשת הזמן והמשאבים הרגשיים שבליוויו. אמי, שלקחה על תהליך הריפוי שלו אחריות כמעט 

שהיא מתווכת את כ יתה נוכחת פיזית במקום,יגם כשלא ה לצדו מן הזריחה ועד השקיעה,מלאה, הייתה 
ליו )אבי מיען להאמין בה מראשיתו של התהליך ועד לסופו(. בעוד אני, הייתי מלווה המערכת הרפואית א

שותף בטיפול שלו. נשארתי ללון איתו בלילות, וממש הפכתי להיות אני בעצמי לחלק אינטגראלי הן 
מחלקה הפנימית בה שהה והן בתהליכי המחלה והריפוי שלו )הבאתי לו את התרופות הנחוצות, סידרתי לו ב

תנאים טובים ונכונים יותר עבורו וכו'. עד כדי כך שבשלב מסוים הפכתי לחולה בעצמי ונצרכתי אני לקבל 
תמסרות מלאה הן מבחינה טיפול דומה לשלו. בחושבי על כך בדיעבד, המצב הרגשי שבו הייתי אני שרוי )הה

  ותו המצב.רגשית והן מבחינה פיזית לתהליך הריפוי שלו(, היה כנראה זרז לכך שאני בעצמי הפכתי להיות בא

 

 מסקנות -' פרק ה

 שלו משמעות על תהליך הריפוי שלות החולי ילנרטיב שמלווה את החולה בחווי

לאורכה ולרוחבה של חווית החולי שלו. מהרגע סיפור חיו וקווי אישיותו הייחודיים של אבי היו שזורים 
הראשון שהוגדר כחולה ועד לרגע שהמערכת הרפואית הגדירה אותו כבריא, שיחק הנרטיב האישי שלו 
בחוויה הנ"ל תפקיד מכריע. בראשיתה חווה הוא את חווית החולי שלו כאילו במנותק מהמתרחש במציאות 

ב זה לחוט שני שחיבר את כל הסובבים אותו )אותנו כמלוויו, ה"אובייקטיבית שלנו" אך עד מהרה הפך נרטי
אותו ואת רופאיו( ואפשר לכולנו לעשות את ההתאמות הנדרשות בסביבתו ובהתנהגותנו ועל ידי כך לתרום 

פויו. המעבר לחדר הפרטי לדוגמא )תיאור שכאילו נעלם מתיאורו את האירוע ומהווה במידה רבה לתהליך רי
את ימיו בבית החולים אפשר לו לקיים לעצמו את הנרטיב שלו ולבלות  ים הנפרדת שלו(,עדות לתפיסת הדבר

כבמעין חופשה. דבר שעמד במרכז תהליך ריפויו ואפשר לו להוריד את מגננותיו ולקבל על עצמו את שהייתו 
 שם ובכך את הפרקטיקות הנדרשות לריפויו.

 

 ריפוימהווה זרז לתהליך ה הסביבהרגשי של ו שינוי פיזי

אחד מקווי הדמיון המשמעותיים בתיאורי חווית החולי של אבי מנקודות המבט השונות היא השינוי הפיזי 
והרגשי של סביבתו שהיוותה זרז משמעותי לתהליך החלמתו. ההתאמות שנעשו על ידי מלויו השונים ניכרו 

רפואיים ומוכנות -הליכים ביובהתנהלותו ובהרגשתו והובילו לתהליכים רגשיים ופיזיים שאפשרו בתמורה ת
הפנימית, שנבעו  הלריפוי באופן כללי. השינויים הקטנים שעשיתי אני בחדרו בימיו הראשונים במחלק

 לשינוי מוחשי בהרגשתו, בהתנהלותו  ובמידה רבה מתוך היכרות עמו ורצון להקל על הקושי שלו, הוביל
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להגיע לקדמת הבה. כפי שתיארתי אני ותיארו  וביחס הסביבה איליו, דבר שאפשר במידה רבה לנרטיב שלו

אקונומי שלו החל להיות מורגש במחלקה כמעט באופן מידי -אבי ואמי, הרקע התעסוקתי, האישי והסוציו
לאחר שינוי סביבתו. דבר שהתעצם באופן מרתק בשעה שקיבל חדר פרטי בו יכל לספק לעצמו את התנאים 

 הסביבתיים והרגשיים שרצה ולהם נזקק.
 

 מרכיב מפתח בתהליכי הריפויסביבה מותאמת אישית היא 

כמעט בכל שלבי מחלתו של אבי היה ניתן לחוש בהשפעתה של הסביבה על הרגשתו. החל מהאופן שבו סירב 
לקבל על עצמו את סמכותה של המערכת הרפואית, דרך רצונו לשדר חוזק, סמכותיות והיעדר פחד גם ברגעיו 

יותר )שינוי  ואופרטיביוקהחלשים ביותר ועד לשינוי הפיזי והרגשי בסביבתו שאפשר לו להיות נכון, קשוב 
לדוגמא(. מניתוח המקרה ניתן להסיק כי התאמת הסביבה  פיזיותרפיההחדר כתנאי להצלחה בתרגיל 

 הרגשית והפיזית למטופל מאפשרת לו להתרכז בתהליך הריפוי 

ולא בדברים אחרים מחד ומאידך מחזקת אותו ונוטעת בו תקווה, מוטיבציה וביטחון. התמיכה הרגשית, 
ובמגע, תחושת האכפתיות המגבשת, קור הרוח של מלויו והביטחון בהם, שמחת החיים  מיות בשיחהאינטי

בר דרכו. דלוהאופטימיות, כל אלה היוו חלק מכריע מסביבתו. סביבה שהותאמה במיוחד לצרכיו, לאופיו ו
 שהוא ומלויו מייחסים לי חשיבות מכרעת בתהליכי הריפוי שלו.

 

 סיכום -' פרק ו

שבמרכזה התאמה פיזית ורגשית של סביבת הטיפול לאופיו  אתנוגרפית-חווית חולי אוטובעבודה זו נבחנה 
 וצרכיו של המטופל.

העבודה נשענה על האופן שבו חווית החולי נתפסה בעיניהם של שלושה אנשים בעלי נקודות מבט שונות ועל 
וריות שנכנסות בה ובתהליכי הריפוי שנכללים ידי כך בחנה את האופן שבו נתפסת הרפואה, גבולותיה והקטג

 העבודהה מהווה את הציר המרכזי של הייחודי של החולבה. ההתאמה האישית לצרכיו, לאופיו ולמצבו 
 החולי עצמה ובתהליכי הריפוי. בחווייתונמצאה כגורם מרכזי 

קרוב את מלבחון "עבודת השדה" הנ"ל סייעו  אתנוגרפית, והאופן בו התנהלה-שיטת התיעוד שהינה אוטו
 לתנאים סביבתיים.והחלמה היחסים הבין אישיים שחוויה זו הביאה עמה ואת יחסי הגומלין שבין חולי 

 צופה  הייתי כחוקר אניהפוקוס המרכזי הוא בני אדם, איך בני אדם חווים חוויות. איך הם מנהלים את החוויות. 
   ובכך הנחקר באתר נוכח הייתי אך " native-ל להפוך” תו ניסיון לא , תמהתרבו חלק אני אין; משתתף

 בעבודה נחקרו  - והתרבות האנושית ההתנהגות. אחרים מול כטאבו נשמרות כלל שבדרך להתנהגויות חשוף
 .התבצעה וההתנהגות  הפעילות שבו ההקשר בתוך  זו

לי לראות את הנושא  ההמעשית, אפשרההתנסות  בכתיבת העבודה ברמה התאורטית ויישומה ברמה 
הם חווים את עולמם ואת כיצד  ומרגשות, ללמוד דרך נקודת מבטם של הקרובים אלימזוויות שונות 

המציאות שהם מתנהלים בה, את ההבדלים ואת נקודות הדמיון בנינו ואת התמודדנו עם חולי וריפוי 
מעשיר ומכוון הן את חוויתי והן את הניתוח כמשפחה וכפרטים. כל זאת כשהרקע התיאורטי עומד ברקע, 

 שעומד במרכזה של עבוד זו.

בנושא  יותר י כי יש  מקום לעריכת מחקר  מעמיקלניראה  הניתוחלאור ההתנסות בעבודה זו וממצאי 
הסביבה  התאמה אישית ורגשית של הסביבה לחולה, היות והניתוח הראה לטעמי זיקה ישירה בין

 י.המותאמת לתהליכי הריפו

שיסודותיה של התאמה זו הינם כנות, הבנה ואהבה, והן אשר הובילו במידה רבה את התנהלותם אני מאמין 
נוסף  יסודות שמהווים לדעתי נושא משמעותי השונים של אבי. ומליוויוה, הצוות הרפואי חשל בני המשפ

 ם נוספים.את הצורך לבוחנו ברבדיבי ה תוהעל הדהדה אותו נושא שהעבודה הנוכחיתלמחקר, 

 מבחינתי כחוקר יםומאתגר ים, מרגשניםמעניי ובעבודה זו הי אתנוגרפית והניתוח שערכתי-הכתיבה האוטו
שית ובהמשך הבלתי אמצעי עם עצמי בראהמפגש התיאורטי לבין בתחילת דרכו, השילוב בין החלק האקדמי 

 .ולסוגיות מסוג זהשת לכתיבה ותרם  להבנתי כיצד לג וכן אתגר אותי מאודלימד ו, עם הורי
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