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הבית
המאזן

לרגל הקמת הבית המאזן במושב ינוב 
שבשרון פגשנו את מנהל הבית, הפסיכולוג 

יאיר צבעוני, שפרש בפני את התוכנית 
הייחודית "חיבורים לחיים" המציעה 

למתמודדים עם בעיות נפשיות הליך טיפולי 
מתקדם ללא צורך באשפוז פסיכיאטרי בבית 

חולים ב דורון אורסיאנו ויטנר

בית "חיבורים לחיים" במושב ינוב - בית 
שהוסב למרכז למניעת אשפוז פסיכיאטרי - 
הוקם בהתאם לקריטריונים שאישר משרד 
הבריאות. הבית ממוקם בסביבה פסטורלית 

המעודדת ריפוי ואיזון. 
משפחות  רוב  אקוטיים  משבר  במצבי 
טיפול  של  פתרון  מחפשות  המתמודדים 
אינטנסיבי והשגחה מוסמכת רצופה. הרפואה 
הציבורית במדינת ישראל מציעה במצבים 
כאלה רק פתרון אחד – אשפוז בבתי חולים 
חולים  בבתי  "האשפוז  פסיכיאטריים. 
מסוכנות  של  במקרים  חיוני  פסיכיאטרים 
למתמודד או לסביבתו ואף להציל חיי אדם, 
ואולם במקרים לא מעטים הוא עלול ליצור 
חוויות טראומתיות הפוגעות בתהליך ההחלמה 
של המתמודד", מספר ערן רענן, מנכ"ל ומייסד 

קבוצת "מאניקר".
הקבוצה אחראית על הקמתו ותפעולו של 
הבית המאזן ושמה לה למטרה לפעול למען 
רווחה וטיפול הומאני למתמודדי הנפש בישראל.
תפקידו של יאיר דורש זמינות גבוהה לניהול 
משברים עם המתמודדים גם בזמנים שהוא לא 
נוכח בבית המאזן, כולל זמינות לצוות שמתמודד 

באופן שוטף עם מצבי קצה ולעיתים מושפע מהם 
מאוד. יאיר מנחה בבית פעמיים בשבוע קבוצות, 
נפגש באופן אישי עם הדיירים, נמצא בקשר עם 
בני משפחה, מנחה סמינר תיאורטי לעובדים 
ולדיירים, ועורך מפגשי התייעצות קבועים עם 
הצוות הבכיר. שותפים איתו לניהול הבית שני 
פסיכיאטרים ופסיכולוגית קלינית נוספת (ד"ר 
אורן באר, ד"ר חנן גולדמן ואריאלה ביננבוים) 
וביחד הם מקבלים החלטות ומחלקים ביניהם 
מטלות שונות כמו הדרכות וכמו כוננויות. בכל 
ערב ולילה אחד מהם מוגדר כונן, והוא זמין 

להתייעצות או להגעה למקום בכל עת. 
האם הבית המאזן הזה הוא תקדימי בארץ? 
"כשנה לפני שקבוצת מאניקר ייסדה אתת 
הבית בינוב נפתח בית סוטריה בירושלים, 
ובשיתוף פעולה אתם נוצר התקן של משרד 
הבריאות להפעלת בתים מאזנים. לפני זה לא 
היה דבר דומה בארץ. היו ועדיין יש בעולם 
מודלים שונים שנועדו לתת מענה למשברים 

חמורים ללא אשפוז, אבל בארץ זה חדש".
התפיסה שמלווה את יאיר והצוות המטפל 
שאם ניתן להתגבר על משבר ללא אשפוז 
פסיכיאטרי זה עדיף: "אשפוז פסיכיאטרי מהווה 

עבור חלק מהאנשים גורם מתח קשה בפני עצמו, 
וגם מעצם הגדרתו כ"בית חולים" הוא לעיתים 
מעודד תפיסה עצמית של אדם חולה ולא של 
אדם שמתמודד עם משבר. אני חושב שלטיפול 
בתנאים קהילתיים ומתוך גישה טיפולית פחות 
שיפוטית ופחות מאבחנת יתרון משמעותי, 
וכאשר הדבר אפשרי, עדיף. צריך לזכור שבית 
'חיבורים לחיים' הוא מקום פתוח, והוא לא 
תחליף למצבים בהם יש צורך במחלקה סגורה 
– מצבים בהם אדם מסוכן לעצמו או לזולתו 
באופן מיידי, או למצבים של בעיות גופניות 
ומצבים ואחרים בהם יש יתרון למענה שנותן 
בית חולים פסיכיאטרי. בסופו של דבר אין מענה 

אחד לכולם".
עצם העניין שהמרכז נמצא במושב בשרון 

זה לא פונה מראש לבעלי אמצעים כלכליים?
"אני לא חושב. המיקום במושב על פני שטח 
גדול נותן לנו ולדיירים מרחב גדול ומחובר 
לטבע, שעוזר לעבור את תקופת המשבר בתנאים 
מיטביים. מעבר לזה מה שמגביל את המקום 

לבעלי אמצעים כלכליים הוא העובדה שבשלב 
זה קופות החולים אינן ממנות את הטיפול. אני 
מקווה שהדבר ישתנה בקרוב, ואז הטיפול במרכז 
יהיה זמין לפי שיקולים קליניים ולא יוגבל 

לבעלי אמצעים".
הטיפול במרכז אינו מוגדר לפי הפרעות 
מסוימות, אלא באופן כללי כמקום שמיועד 
למצבי משבר נפשיים קשים. אנשים מגיעים 
לבית במגוון מצבים – דיכאונות קשים, משברי 
חיים, מצבים פסיכוטיים, מצבים מאניים ועוד 
– אולם בסופו של דבר המופע של כל אחת 
מהתופעות האלו שונה בין אדם לאדם, ובבית 
שוקלים את ההתאמה למקום לפי הסיפור האישי 
והמצב של הפונה, ולא לפי האבחנה שלו. באופן 
טבעי מקום שמיועד לטיפול לתקופות קצרות 
בנוי כדי להתמודד עם מצבי משבר, ובנוי פחות 
כיחידת שיקום המיועדת להתמודדות עם מצבי 
חיים מתמשכים. עם התייצבות המצב של דיירת 
או דייר מתרכזים בבית בגיבוש תכנית להמשך 

טיפול ושיקום לאחר עזיבת הבית המאזן. 

ערן רענן

הבית בינוב

יאיר צבעוני / צילומים: אלי דסה

הזמר והיוצר אהוד בנאי ייפגש ב-26.3 עם 
יובל בנאי ושלומי ברכה חברי להקת הרוק 
משינה שנרתמו למען מטרה נעלה – ערב 
התרמה למען טיפול ושיקום מתמודדי נפש 

שידם אינה משגת לקבלת טיפול. 
כל ההכנסות מהאירוע יועברו כתרומה 
לעמותת "התאוררות" עבור קבוצת "מאניקר" 
ששמה לה למטרה לשנות את פני הגישה 
הטיפולית הפסיכיאטרית הנהוגה בישראל 
ולהנגיש טיפולים איכותיים מרגע המשבר 

ועד לשיקום המלא.
עמותת  של  פעילותה  תושק  במופע 
"התאוררות" שנוסדה לפעול לרווחת נפגעי 
הנפש בישראל ותגייס כספים למתמודדים 

ומשפחות שידם אינה משגת.
את האירוע ינחה אברי גלעד, והוא יחל 
בשעה 19:00 בקבלת פנים וארוחת ערב. עוד על 
על הבמה, הזמר והמלחין יהונתן וענונו שטופל 
בעבר בתוכניות הטיפול שבקבוצת מאניקר 
וכיום משמש מדריך ומטפל במוסיקה במרכז 
"קטבים" והוא ישיר את שירו של אהוד בנאי 
"אל תפחד" ושיר מרגש נוסף שכתבה והלחינה 

מטופלת של מרכז "קטבים".

מחיר כרטיס: החל מ-350 שקל. זאפה, 
מדינת היהודים 86 הרצליה.  להזמנות 

ורכישת כרטיסים:
www.mynetreg.me/manicare או 
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