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פרופיל אישי

ד"ר ויסאם מרעי - הפסיכולוגית הראשית במחוז דרום של 
שירותי בריאות כללית. ד"ר מרעי היא מוסמכת בפסיכולוגיה קלינית 
מהאוניברסיטה העברית, מומחית בפסיכולוגיה קלינית וחינוכית, מדריכה 
קלינית במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים סורוקה ומרצה במכללה 

האקדמית אחווה בתוכנית לפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות.
נחמה רפאלי1

ספרי לנו על הרקע המשפחתי שלך.

ומשכילים.  מסורתיים  מוסלמים  להורים  בשפרעם  נולדתי 
כשהייתי בת שמונה עברנו משפרעם למשהד. אבי היה מורה 
שהרבה  אקדמית  השכלה  בעל  האסלאם,  ולדת  לערבית 
בלמידה ובקריאת ספרים. אימי סיימה תיכון בהצטיינות אך 
התחתנה מייד לאחר התיכון ולא המשיכה את לימודיה. עם 
ספרים  לקרוא  והרבתה  נרחב  ידע  בעלת  הייתה  היא  זאת 
ולחינוך  לגידול  חייה  את  הקדישה  היא  תמיד.  ואקטואליה 
ילדיה והייתה מעורבות אישית בחיי כל אחד ואחת מהם. הוריי 
ה" ומרגישים אזרחים סוג ב' במדינה, אבל  בָּ שייכים לדור ה"ַנכְּ
הם מבינים שהתקווה וההזדמנות לחיים טובים יותר לילדים 
שלהם תלויה בהשכלה. לימוד והשכלה היו ערך עליון בבית 
שלנו, והוריי הנחילו אותו ואת השאיפה למצוינות ולתרומה 
ילדיהם. הוריי עשו כל שביכולתם לאפשר לנו  לחברה לכל 
לרכוש השכלה גבוהה ולהעניק לנו הזדמנויות שלא היו להם. 
ספרים  מגוון  לרכישת  הוקצה  הצנוע  מתקציבם  ניכר  חלק 
ועיתונים. הם הגשימו את החלום שלהם. אנחנו שבעה אחים 
את  מתקדמים.  תארים  ולכולנו  אחיות(,  וחמש  אחים  )שני 
ההעצמה האישית קיבלתי מאימי. היא עודדה אותי ללמוד 
ולהתפתח, לשאוף ולחלום, ונתנה לי את ההרגשה שהשמיים 
ימינה  יד  הייתי  בבנות,  הבכורה  בתור  זאת,  עם  הגבול.  הם 

בבית ועזרתי לה עם האחים והאחיות הקטנים ממני.  

גם  והיית  בלבד  בלימודים  הסתפקת  שלא  לאוזנינו  גּונב 
מנהיגה חברתית.

עד  התלמידים.  מועצת  ראשות  על  התמודדתי  ח'  בכיתה 
התלמידים.  מועצת  ראש  בתפקיד  שימשו  הבנים  רק  אז 
בכיתתנו התעורר ויכוח – מי ייצג את הכיתה? ניסו להשתיק 
אותי בטענה שבנות לא אמורות להנהיג, אבל הייתי נחושה 

בדעתי ולא ויתרתי. ליכדתי קבוצת בנות סביבי, ובהדרגה הן 
נהיו נחושות לא פחות ממני. הרגשתי שאני לא רק הנציגה 
שלהן אלא גם מייצגת הזדמנות חדשה שבה אחת מהן יכולה 
להנהיג. רגע ההכרזה הגיע ונודע לי שנבחרתי. בדרכי הביתה 
נתקלנו  שלנו,  הניצחון  על  וצוהלות  שמחות  חברותיי,  עם 
וצעקו  אבנים  עלינו  זרקו  והם  הספר,  מבית  בנים  בחבורת 
"אותנו בת לא תנהיג". אומנם אבי הרגיש גאווה  ושוב  שוב 
והתעקש  ודרש  דאגה  נמלא  אבל  שלי,  הניצחון  על  בליבו 
שאוותר לאחד הבנים. אימי ואחי הבכור, שהיה לי תמיד חבר 
רגע  שזה  הרגשתי  בדרכי.  להמשיך  אותי  עודדו  ומשענת, 
גורלי ואני נאבקת לפרוץ חסמים של מסורת ותרבות. הבנתי 
שהבחירה שלי באותו הרגע תתווה את דרכי בעתיד. באותה 
מהבנות,  הראשונה  התלמידים,  מועצת  ראש  שימשתי  שנה 
ושילבתי גם בנות כחברות במועצת התלמידים. אני חושבת 
אצל  התפיסה  לשינוי  תרם  הזה  האירוע  מסוימת  שבמידה 

שאר הבנות בבית הספר ובכפר.      

בירושלים  ללימודים  מהכפר  ביציאתך  גם  דרך  פורצת  היית 
ובמגורייך מחוץ לבית ההורים.

 
באותה תקופה היה מקובל שבנות מהכפר שלי ילמדו בחיפה 
בגלל קרבת המקום לכפר, כדי שימשיכו לגור בבית ההורים. 
לא  שלי  והרצון  העברית,  באוניברסיטה  ללמוד  אני שאפתי 
התקבל בקלות. על אבי הופעלו לחצים מהסביבה ומהאנשים 
לירושלים  שלי  המעבר  את  יפה  בעין  ראו  שלא  בשכונה 
לבנות  הדרך  תיסלל  שכך  חששו  הם  וללימודים.  למגורים 
והצלחתי  ויתרתי  לא  מהבית.  רחוק  ללמוד  שירצו  אחרות 
לשכנע את אבי לאפשר לי ללמוד בירושלים ולגור במעונות 
הסטודנטים. אחר כך הוא עמד נגד לחצי החברה ותמך בי. 
גם אחי הבכור למד בירושלים, כך שמבחינת החברה הייתה 

לי יותר לגיטימיות בנושא זה.
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מה הניע אותך ללמוד פסיכולוגיה?

התיכון.  בסוף  התגבשה  פסיכולוגיה  ללמוד  ההחלטה 
בתיכון נחשפתי להרצאות בתחום הפסיכולוגיה שנתן פרופ' 
מרוואן דווירי, מחלוצי הפסיכולוגים הערבים בארץ שהרצה 
זכורה  שונים.  תחומים  על  הספר  בתי  לתלמידי  בהתנדבות 
בתחום  התעניינתי  מבחנים.  חרדת  על  הרצאה  במיוחד  לי 
והתחלתי להעמיק את הידע שלי דרך קריאה של כתב עת 
האפשרות  אותי  ריתקה  פסיכולוגיה.  בערבית שנקרא  מצרי 
לחולל שינוי בנפש האדם ולשפר את איכות חייו והחלטתי 
ללמוד פסיכולוגיה ואנגלית, וגם זה לא התקבל בקלות בבית. 
פסיכולוגית?",  בתור  תעשי  מה  רפואה,  ללמוד  צריכה  "את 
כמקצוע  הערבית  בחברה  אז  נתפסה  פסיכולוגיה  לי.  אמרו 
ויוצא דופן שהייתה עליו סטיגמה. באותה תקופה  לא ברור 
היו פסיכולוגים יחידים בלבד בחברה הערבית, ולא היו כלל 
פסיכולוגים בכפר שלי. נזכרתי במועצת התלמידים וחשבתי 
על ההזדמנות לפרוץ עוד דרך חדשה ולחולל שינוי בתפיסות.

איך השתלבת בלימודים בהיותך הערבייה היחידה בחוג ומהם 
הקונפליקטים שנוצרו והתובנות בעקבותיהם? 

הראשונה.  האינתיפאדה  של  בעיצומה  לירושלים  הגעתי 
עליי  והרגשתי שמסתכלים  ודרוכה,  הייתה מתוחה  האווירה 
אותי  עצרו  כחשודה,  אותי  סימן  שעטיתי  החג'אב   – אחרת 
בתחנה המרכזית ובעלייה לאוטובוס, עברתי בידוק ביטחוני, 
היחידה  הערבייה  הייתי  וזרות.  הפליה  השפלה,  הרגשתי 
בקבוצה של 13 סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית. 
זאת הייתה התמודדות מורכבת, אבל גם למדתי ממנה המון 
היחסים  בגלל  שלי.  המקצועית  הזהות  את  לעצב  והתחלתי 
בנפש  והעיסוק  בירושלים  החיים  הקבוצה,  חברי  עם  שלי 
אותי  העסיקו  ושייכות.  זהות  של  שאלות  עם  התמודדתי 
המשותף,  המקום  שוות,  הזדמנויות  כמו  בנושאים  שאלות 
המקום שלי, השונות והקבלה של האחר וההשתלבות בחברה 
חזק  וחיבור  שלי  הערבית  הזהות  שמירת  מתוך  הישראלית 
אליה. חשבתי ולמדתי המון על פערי התרבות, על ההבדלים 
פסיכולוגית  בתור  שלי  המקצועית  הזהות  ועל  הלאומיים 
בה  שיש  רב־תרבותית  חברה  הישראלית,  בחברה  קלינית 
סכסוכים ושסעים. בתוך כך החלטתי שלא אטפל רק בחברה 
הערבית שלי אלא אהיה פסיכולוגית שתטפל בבני אדם, בני 

אדם מכלל החברה הישראלית, על כל גווניה.

הקליני  את  שילבת  ואיך  החינוכית  לפסיכולוגיה  עברת  איך 
ואת החינוכי?  

חונכות  לעשות  לי  הזדמן  הקליניים  הלימודים  במסגרת 
עם  חנינא.  בית  של  בסניף  ירושלים,  עיריית  של  בשפ"ח 

חינוכית  כפסיכולוגית  עבודה  שם  לי  הוצעה  החונכות  סיום 
ולכן עשיתי השלמות בתחום. בזמן העבודה הזאת נמשכתי 
החינוכי,  הפסיכולוג  של  הרחבה  המערכתית  לעבודה 
הוקסמתי מהיכולת לחולל שינוי מערכתי רחב לא רק ברמת 
הפרט אלא גם ברמת המשפחה והקהילה. הבנתי שאני רוצה 
התואר  לימודי  סיום  לאחר  בקליני.  וגם  בחינוכי  גם  לעסוק 
השני בירושלים חזרתי לצפון ועבדתי כפסיכולוגית חינוכית 
בשירות הפסיכולוגי בסחנין. לאחר שנה התחתנתי עם פואד, 
רופא ילדים מהדרום, ועברתי לגור בדרום. יחד בנינו את ביתנו 
בפסיכולוגיה  התמחיתי  ילדינו.  ארבעת  נולדו  ושם  בלקייה 
קלינית במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע, עבדתי בשירות 
הפסיכולוגי בערערה בנגב ואחר כך התמחיתי בפסיכולוגיה 
עבודה  שילבתי  שבע.  בבאר  הפסיכולוגי  בשירות  חינוכית 
במערכת החינוך ועבודה במערכת הבריאות. טיפלתי בערבים 
וביהודים. בבוקר נפגשתי עם ראש מועצה בחברה הבדואית 
מלחמה.  בתקופת  יהודים  ספר  בתי  מנהלי  ליוויתי  ובערב 
לדלג  יכולת  פיתחתי  לעצמי.  שבחרתי  הדרך  שזאת  הבנתי 
בין תחנות, בין עולמות שונים. הדרך הזאת אפשרה לי לפעול 
תמיד למען בניית חיבורים וגשרים בין בני אדם, בין מערכות 

ובין תרבויות ועולמות שונים. 

ספרי על עוד נקודות ציון בקריירה המקצועית שלך. 

לאחר שנתיים מסיום ההתמחות הקלינית עזבתי את מרכז 
בריאות הנפש ופתחתי קליניקה פרטית. בתוך כך המשכתי 
לעבוד כפסיכולוגית חינוכית והתמניתי לפסיכולוגית מחוזית 
בחברה  החינוכיים  הפסיכולוגיים  השירותים  על  שממונה 
ובמסגרתו  זה במשך חמש שנים  הבדואית. מילאתי תפקיד 
החינוכי  הפסיכולוגי  השירות  של  ולהנגשה  לבנייה  תרמתי 
מהעצמאות  נהניתי  בבד  בד  בדרום.  הבדואית  לחברה 
המספק.  ומהתגמול  הכלכלית  מהרווחה  בקליניקה,  בעבודה 
ועם זה הרגשתי צער רב כשפגשתי לא פעם את המוחלשים 
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והעניים, בעיקר מהאוכלוסייה הבדואית, שלא יכלו להרשות 
לעצמם לשלם על הטיפול הפסיכולוגי שלהם או של ילדיהם. 
אך  מסוים  סיפוק  לי  נותנת  בקליניקה  שהעבודה  הרגשתי 
לאוכלוסייה  יותר  לתרום  חשובה  הזדמנות  ממני  לוקחת 
לכלל  ושירות  מענה  ולתת  עליהן  ולהשפיע  ולחברה 
לפני  לכן  בחברה.  החלשות  לקבוצות  ובייחוד  האוכלוסיות, 
עשר שנים סגרתי את הקליניקה ובחרתי להתמקד בעבודה 
במערכת הבריאות הציבורית, בהתחלה בד בבד עם העבודה 
וקיבלתי  החינוכית. התחלתי לעבוד במרכז הרפואי סורוקה 
תפקיד בשני מיזמים חשובים במערכת. הראשון היה המיזם 
שם  שימשתי  בסורוקה.  אכילה  להפרעות  היחידה  להקמת 
בצוות  וחברה  המתמחים  על  ממונה  מדריכה,  פסיכולוגית 
היה הקמת המרפאה לבריאות הנפש  המוביל. המיזם השני 
ברהט מטעם שירותי בריאות כללית. המרפאה הוקמה כחלק 
מהרפורמה בבריאות הנפש. לפני חמש שנים החלטתי לעזוב 
את העבודה החינוכית לזמן מה ולהתמקד בעבודה הקלינית 

במערכת הציבורית.

איך הצלחת לשלב בין הקריירה ובין הבית, בין המקצועי
ובין האישי? 

נולדו  שלי  והקריירה  המקצועית  ההתקדמות  עם  בבד  בד 
ארבעת ילדיי )בן 21.5, בת 17, בן 14, ובן עשר(. זכיתי לתמיכה 
בטיפול  לי  שעוזרות  ומחמותי  ומאימי  זוגי,  בן  מפואד,  רבה 
בילדים. הייתי עסוקה מאוד בהורות שלי, וגם פה דילגתי בין 
ביניהם.  ושילבתי  הבית  ובין  עשייה  בין  הורות,  ובין  קריירה 
והקריירה  המקצועית  ההתפתחות  ברצף  הפסקות  עשיתי 
לאחר כל לידה כדי לטפל בתינוק או בתינוקת וליהנות מהשלב 
הזה בחייהם. הפסקות אלה גם עזרו לי לחשוב על המשך דרכי 
ולתכנן אותה על פי השלב המקצועי והמשפחתי. כמו הוריי, גם 
אני הייתי עסוקה בעתיד ילדיי וכמוהם רציתי לתת לילדים שלי 
הזדמנויות חדשות, כאלה שלא היו גם לי. החלטתי להצטרף 
ליוזמה להקים בית ספר חדש בבאר שבע, בית ספר דו־לשוני 
מיוחד שבונה גשרים ומאפשר לערבים וליהודים לחיות חיים 
יותר  גאה  ואני  מאז,  שנים  מעט  לא  עברו  באזור.  משותפים 

מתמיד בילדיי. הם גדלו להיות מנהיגים צעירים. 
חשוב לי גם להקדיש זמן לעצמי, בייחוד בסופי השבוע. אני 
אני  ולרגיעה;  למיינדפולנס  זמן  זה  נהנית מהשקיעה בערב, 
ובשנים  יפה,  ספרות  הרבה  קראתי  בעבר   – לקרוא  נהנית 
האחרונות אני קוראת בעיקר חומרים מקצועיים ואקטואליה. 
אני אוהבת לטייל, בעיקר בחו"ל, אבל לצערנו, כרגע אי אפשר 
בגלל הקורונה; אני אוהבת לצפות בסרט טוב בשבוע; ובעיקר 
אני נהנית מזמן בחיק המשפחה – אני אוהבת לבשל ולבלות 
עם בן זוגי ועם ילדיי, נהנית לשחק איתם במונופול ובשחמט 
הכי  הרגעים  אלה  איתם.  ולצחוק  לקשקש  סתם  ולפעמים 

כיפיים.  

מה היה נושא הדוקטורט שלך ומה היו הממצאים?

שתורמות  הוריות  פרקטיקות  לזהות  הייתה  המחקר  מטרת 
לצמצום מעורבות מתמשכת של בני נוער בדואים בהתנהגויות 
המחקר  העצמית.  ההכוונה  תאוריית  על  בהתבסס  סיכון 
פסיכולוגיים,  משתנים  בו  שנכללו  מורכב  תיווך  מודל  בדק 
מוטיבציוניים ובין־אישיים שתיווכו את הקשר בין ההתנהגות 
הראה  המודל  אחד  מצד  סיכון.  התנהגויות  ובין  ההורית 
במעורבות  ירידה  ניבאה  באוטונומיה  הורית  שתמיכה 
בהתנהגויות סיכון באמצעות התהליכים המתווכים )תפיסת 
מוטיבציה  המתבגר,  צורכי  את  כמספקת  ההורים  התנהגות 
שליטה  אחר,  מצד  סיכון(.  מהתנהגויות  להימנע  אוטונומית 
הורית גרמה לעלייה במעורבות בהתנהגויות סיכון באמצעות 
כמספקת  ההורה  התנהגות  )תפיסת  המתווכים  התהליכים 
צרכים, מוטיבציה להתרסה ורגישות ללחץ שלילי של חברים(. 
של  בהנחות  הוא  גם  ותמך  הבדואית  בחברה  נערך  המחקר 
האוניברסלית  החשיבות  בעניין  העצמית  ההכוונה  תאוריית 
הפסיכולוגיים  הצרכים  וסיפוק  באוטונומיה  התמיכה  של 
המחקר  הייררכיות.  קולקטיביות  בתרבויות  גם  הבסיסיים 
הילד  של  באוטונומיה  שתומכת  הורית  התנהגות  כי  הראה 
מקדמת הסתגלות טובה, ואילו התנהגות הורית שולטת, אף 
שהיא חלק מהנורמות החברתיות הקיימות בתרבות הבדואית, 

עלולה להזיק.

מה תחום המיקוד שלך כמרצה במכללת אחווה?

פסיכולוגיה  של  וחלוצית  מיוחדת  בתוכנית  סגל  חברת  אני 
שיעור  להגברת  פועלת  התוכנית  תרבות.  רגישת  קלינית 
הפסיכולוגים הקליניים מקבוצות ומקהילות בעלות מאפיינים 
הקהילה  הערבית,  האוכלוסייה  )למשל  ייחודיים  תרבותיים 
הטיפול  את  להנגיש  כדי  החרדית(  האוכלוסייה  האתיופית, 
הפסיכולוגי לקבוצות אלה. בזמן לימודיהם הבוגרים רוכשים 
ואבחונית  טיפולית  לעבודה  שנדרש  וקליני  תאורטי  ידע 
מאפיינים  ובעלות  מגוונות  אוכלוסיות  בקרב  תרבות  רגישת 
הקלינית  ההוראה  בוועדת  חברה  אני  ייחודיים.  תרבותיים 
שמלווה את התוכנית, מרכזת את הפרקטיקום הקליני ומנחה 
את הפרקטיקום בשנה א', מלמדת את הקורס "ריאיון קליני" 
החברה  על  בדגש  תרבות  רגישת  "פסיכולוגיה  הקורס  ואת 

הערבית".    

ספרי לנו על תוכנית ענבר של משרד הבריאות שלמדת בה.

תוכנית ענבר היא תוכנית עתודה ניהולית במערכת הבריאות. 
וארגון מעוז שנועד  היא מיזם משותף של משרד הבריאות 
נכלל  הבריאות.  במערכת  בכירה  ניהולית  עתודה  להכשיר 
בה נדבך מנהיגות ערכי ונדבך אקדמי של תואר שני במנהל 
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המשתתפים  רוב   .)MBA( אביב  תל  באוניברסיטת  עסקים 
בתוכנית הם רופאים, אך יש בה גם עובדים אחרים במערכת 

הבריאות. 
זכיתי להיות הפסיכולוגית הראשונה שסיימה את התוכנית. 
תוך  אל  מסע  היה  זה  מבחינתי  שנה.  לפני  אותה  סיימתי 
חברים,   15 עוד  עם  שעשיתי  מסע  האחר,  ואל  עצמי 
הבריאות  במערכת  שונים  ממקצועות  ומנהיגים  מנהלים 
דומים  שאנחנו  גילינו  אבל  מגוון,  מרקע  באנו  בישראל. 
לחולל  וברצון  בהתלהבות  ובעיקר  בתשוקה  באמונה, 
השנתיים  ייראו  איך  בדיוק  ידעתי  לא  בהתחלה  שינוי. 
הקרובות, אבל במידה מסוימת הרגשתי בבית, עם חברים 
כמוני. במסע  היותם שונים מאוד ממני חולמים  שלמרות 
המשותף שלנו כקבוצה למדנו יחד את שפת הממלכתיות, 
אדם  כבני  שלנו  השונים  הנרטיבים  ואת  הסיפורים  את 
שונות  מדיסציפלינות  מקצוע  וכאנשי  שונה  מרקע  שבאו 
שמייצגים ארגונים שאחדים מהם נאבקים יום־יום בתחרות 
אגרסיבית במערכת הבריאות. נתקלנו בדעות שונות, ירדנו 
גם  אך  העלינו טמפרטורה  בעיות,  אין־ספור  לשורשן של 
ובחנו  נוחות, עלינו למרפסת  יצאנו מאזורי  הורדנו אותה, 
מסתתר  חדר  שבכל  וגילינו  ומבחוץ  מבפנים  עצמנו  את 
נסענו  התוצאות,  על  חשבנו  ולהכיר.  לחשוף  שצריך  פיל 
את  יחד  הכרנו  אמיתיים,  מנהיגים  על  ולמדנו  לבוסטון 
האתגרים של מערכת הבריאות, דנו בהם וחשבנו עליהם. 
אותם  והעברנו  ומנהיגות  ניהול  וכלי  מתודות  רכשנו 
לשולחן העבודה שלנו. ובכל שלב בדרך שאלנו את עצמנו 

איך תיראה מנהיגות.
כיפיים  וערבים  משותפים  חקר  מסעות  רבים,  מפגשים 
השלמה  והקבוצה  לקבוצה,  מיחידים  אותנו  הפכו  מגבשים 
הייתה גדולה מסכום חלקיה. חיזקו בנו את האמונה שהדרך 
רחבה  מרשת  חלק  בהיותנו  הגאווה  ואת  אפשרית  שלנו 
של מנהיגים מובילים בעלי חזון שמדברים את אותה שפה 
לחיינו  חלחלה  הזאת  הרוח  משותפת.  למטרה  וחותרים 

המקצועיים והאישיים והפכה לחלק בלתי נפרד מהם.
המסע בענבר והתהליכים הטרנספורמטיביים שעברתי בזמן 
בין  להבחין  לי  עזרו  שלי,  המנהיגות  יכולות  את  חיזקו  הזה 
לשלם  יחד  ולשלבן  המנהלת  ויסאם  ובין  המטפלת  ויסאם 
על  מסתכלת  אני  המנהיגה.  ויסאם   – חלקיו  מסכום  הגדול 
אחרות.  בעיניים  והאישיים  המקצועיים  חיי  של  המציאות 
בדרכי,  להמשיך  שלי  היכולת  את  חיזקו  בענבר  השנתיים 
בכל  אמון  לבנות  ובעיקר  שותפויות  ליצור  לגשר,  לחבר, 

תפקיד שאמלא.    
 

לך  חשובות  שלך  המקצועיות  ומהיוזמות  מהפעילויות  אילו 
במיוחד ומדוע? 

אתמקד במיוחד בשתי פעילויות. הראשונה היא הובלת כנס 

ארצי למנהלי השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים. הוא נערך 
ברגישות  והתמקד  החינוך  שרת  במעמד  ב־2007  בנצרת 
תרבותית בעבודת הפסיכולוג החינוכי. עמדתי בראש פורום 
הפסיכולוגים הערבים בשפ"י שקיבל עליו לארגן את הכנס 
הפסיכולוגים  אגודת  בשיתוף  פעל  הפורום  אותו.  ולהנחות 
אל  הביא  הכנס  בפורום.  חברים  היו  מהם  ואחדים  הערבים, 
בעבודת  תרבותית  רגישות  על  השיח  את  הבמה  קדמת 
של  האתגרים  ואת  החינוך  במערכת  החינוכי  הפסיכולוג 
הייתה  ובזאת  הערבית,  בחברה  החינוכית  הפסיכולוגיה 
שונות  אוכלוסיות  עם  עבדו  השפ"חים  מנהלי  חשיבותו. 
ומגוונות על אתגרי העבודה בהקשר הרב־תרבותי, על המפגש 
הערבי־יהודי בחדר הטיפול ובמרחב ההדרכה, על הזדמנויות 
זה  את  זה  להכיר  יכלו  הם  הכנס  ובזכות  שוויון,  חוסר  ועל 
גשרים  יצירת  חיבורים,  אפשר  גם  הכנס  פתוח.  שיח  ולנהל 
בקרב  חיוביים מאוד  להדים  זכה  הוא  ושותפויות מקצועית. 
מפנה  נקודת  בעיניי  ויצר  הפסיכולוגיים  השירותים  מנהלי 

בשיח המקצועי והניהולי בעתיד. 
המרפאה  בהקמת  שלי  השותפות  היא  האחרת  הפעילות 
בריאות  שירותי  מטעם  ברהט,  הנפש  בריאות  לשירותי 
לאוכלוסייה  הנפשי  הטיפול  הנגשת  ב־2014.  כללית, 
הערבית הבדואית בדרום היא פריצת דרך לחברה שלמה. 
נכללו התמודדות עם חסמי תרבות,  לפנינו  באתגר שעמד 
ותמיכה  וחשדנות  קדומות  דעות  עם  סטראוטיפים,  עם 
בנשים שחוות דיכוי וקיפוח והעצמתן על אף הסיכון לערער 
כפסיכולוגית  ההייררכית.  בחברה  החברתי  המבנה  את 
אחראית במרפאה אני מנהלת צוות מגוון של פסיכולוגים, 
למטופלים  לעזור  כדי  יחד  שעובדים  ויהודים,  ערבים 
שלהם. לקידום תהליכים אלה נדרשת רגישות רבה ובניית 
לאוכלוסיית  ומותאמת  תרבות  רגישת  היא  העבודה  אמון. 
מענה  נותנים  אנחנו  כצוות,  יחד,  ולצורכיהם.  המטופלים 
נפשי וטיפול פסיכולוגי לאוכלוסייה שלא הכירה ולא צרכה 
הפסיכולוגי,  לטיפול  המודעות  קודם, מעלים את  זה  שירות 
את  לרתום  ומצליחים  בתושבים  נוגעים  לקהילה,  מתחברים 
המשפחות לתהליך, גם את הגברים ואת האבות ואפילו את 
והשינוי  גדולים,  המחסומים  הבדואית.  בחברה  הדת  אנשי 
והתרבו  הלכו  הזמן  עם  יותר.  הרבה  עוד  גדול  האדפטיבי 
והמרפאה  פסיכולוגי,  לטיפול  והדרישות  למרפאה  ההפניות 
הפכה להיות חלק אינטגרלי ממציאות החיים של התושבים 

ברהט ובסביבתה ולמרפאת דגל בדרום. 

אילו אתגרים עיקריים מונחים על שולחן העבודה שלך כיום?

שליטה  חוסר  של  קשה  תקופה  קורונה,  בתקופת  אנחנו 
וחוסר ודאות. בגלל הקורונה והשפעותיה ראינו את החסרים 
ובפסיכותרפיסטים  בפסיכולוגים  המחסור  את  במערכת, 
לעומת העלייה הגדולה בהפרעות נפש בכל הגילים, בייחוד 
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ניכרת  עלייה  על  מעידים  הנתונים  ומתבגרים.  ילדים  אצל 
ובני  ילדים  והפרעות אכילה בקרב  דיכאון  בהפרעות חרדה, 
נוער. כיום קשה למצוא פסיכולוג פנוי, אפילו פרטי; לכולם 
ערוכה מספיק,  אינה  הציבורית  הפניות. המערכת  המוני  יש 
לקבלת  ארוכים  המתנה  לתורי  גורם  אדם  בכוח  והמחסור 

מענה לטיפול נפשי.
בבית  באלימות  העלייה  עם  מתמודדים  אנחנו  כך  על  נוסף 
ובשכונה – מריבים בין חמולות ושבטים, שימוש יום־יומי בנשק 
ובערים הערביות, ללא אכיפת החוק  חם בשכונות, בכפרים 
וללא פתרון מצד כוחות המשטרה. החיים בשכונות הפכו ללא 
הבדואיים  ביישובים  בעיקר  התכופים,  האירועים  בטוחים, 
בדרום, חושפים את התושבים, ובעיקר את הילדים, לסטרס 
מתמשך, והוא גורם לעלייה במצוקה הנפשית ובהפרעות כגון 
הילדים  האחרונה  בתקופה  ודיכאון.  טראומה  פוסט  חרדה, 
ובני הנוער חיים במצב משבר מתמשך. האתגר שנמצא על 
שולחן העבודה שלי עכשיו הוא הרחבת השירות הפסיכולוגי 
לילדים  המענה  ובייחוד  בדרום,  למטופלים  הנפשי  והמענה 

בחברה הבדואית. 

מהן תוכניותייך לעתיד?

לפני חצי שנה התמניתי לתפקיד פסיכולוגית מחוזית בשירותי 
בריאות כללית בדרום. בד בבד אני ממשיכה לעבוד בסורוקה 
כמדריכה קלינית. חשוב לי לבנות את השירותים הפסיכולוגיים 
בדרום, לקדם ולהרחיב אותם ולהנגיש את הטיפולים לציבור 
הרחב ולאוכלוסיות החלשות בכל הגילים. חשוב לי לחזק את 
ובין השטח. התוכנית באחווה היא  בין האקדמיה  החיבורים 
חלק אינטגרטיבי מהעשייה שלי ומשמשת מפעל ייצור לכוח 
בעבודה  לשלבו  שואפת  שאני  תרבות  ורגיש  מקצועי  אדם 
בכללית בדרום. אני שואפת להגדיל את מספר הפסיכולוגים 
קיבלתי  לכן  בפרט.  ובדרום  בכלל  בארץ  הערבים  הקליניים 
הכשרה  תוכנית  לרכז  באחווה,  שלי  מהעשייה  כחלק  עליי, 
שמממן משרד הבריאות לפסיכולוגים ערבים שלמדו בחו"ל 
כדי לאפשר להם להשתלב בהתמחות הקלינית. מלבד זאת 
חשוב לי להקצות זמן למחקר ולכתיבה של חומרים מחקריים 
תרבותית  ורגישות  בין־תרבותיים  בהקשרים  בפסיכולוגיה 

שעשויים לתרום תרומה מקצועית של ממש לתחום. 
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חברי הפ״י, Wobi מעניקה לכם

הטבה ייחודית!
רק ב-Wobi ב-2 דקות תקבלו עד 9 הצעות 

לביטוח הרכב 

חייגו או היכנסו לאתר, השאירו פרטים 
ונציג יחזור אליכם עם הצעה משתלמת במיוחד!

www.wobi.com | *2744 :ליצירת קשר

ובנוסף, לחברי הפ"י לפחות 8% הנחה
על המחירים באתר*




