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מבוא: התמודדות עם מחלת הסרטן בילדות, טומנת מ

בחובה קשיים ואתגרים רבים. מחקרים מרחבי 
העולם תומכים ביעילותם של תרגולים מדיטטיביים, 
ככלי עזר לטיפול בתסמינים פיזיים ונפשיים בעת 
מחלה קשה. שילוב של טכניקות בלתי קונבנציונליות 
כדוגמת מדיטציה, עשוי לתרום לניהול טוב יותר של 

מסלול החולי ולהביא לרווחה נפשית ותפקודית. 
את  להרחיב  מהניסיון  כחלק  הפרויקט:  מטרת 

אפשרויות הטיפול, להקל על המטופל ובני משפחתו, 
לשמר את רווחתם ולהעמיק הבנתנו במרכיבי שיטת 
המדיטציה ובמשמעויותיה, נבנתה תכנית התערבות 
Mindfulness )קשיבות(  מבוססת עקרונות של 

וחמלה עצמית. 
מפגשים,   6 התקיימו  הפרויקט  במהלך  הליך: 

שהונחו על ידי אנשי טיפול המומחים בתחום ה- 
Mindfulness, אחיות ועובדות סוציאליות. בכל מפגש 
התקיימו שתי קבוצות טיפוליות: הילדים תרגלו 

בקבוצה אחת והוריהם בקבוצה נפרדת. 
ממצאים: קבוצת הילדים כללה מטופלים בגילאי 18-5 

שנים, שהביעו שיתוף פעולה מלא והתמדה. לאורך 
המפגשים, נעשה שימוש בתרגילי קשיבות שונים, 
המותאמים לילדים ולמתבגרים. הרוגע והמסירות 

לשיטה בלטו לאורך המפגשים. הילדים העלו במהלך 
המפגשים נושאים רבים, שליליים וחיוביים, ביניהם: 
הכאב והבדידות הקשורים במחלה ובטיפולים וכן 

האהבה והקשרים, שנרקמו עם הסביבה הקרובה. 
קבוצת ההורים תרגלה אף היא תרגילי קשיבות 
שונים. הרוגע והשלווה ששררו במהלך המפגשים, 
הצליחו להביא לפתיחות, בקבוצה שהעלתה תכנים 
רגשיים לא פשוטים. ההורים מצאו בתרגול מפלט 

מקשיי היומיום הפיזיים והרגשיים. 
מסקנות: היתרונות של תרגול קשיבות בלטו בשתי 

את  יש  קיבלו בסדנה,  אותם  לכלים  הקבוצות. 
הפוטנציאל לסייע להם בהמשך באמצעות תרגול 
עצמי. הנגשת שרות זה במסגרת מובנית, תחת 
פיקוחם של אנשי הטיפול ובהנחיית אנשים המומחים 
היצע הכלים הטיפוליים  בתחום, מרחיבה את 
הקיימים למטופל ולמשפחתו. גישת הקשיבות 
מספקת מענה להיבטים רגשיים, אשר פעמים רבות 
לא מקבלים מענה בעיתות מצוקה ומשבר. הנגשת 
שרות זה עבור ילדים חולים והוריהם, יש בו כדי 
לתרום לשיפור ניהול הסימפטומים, לאיכות החיים, 

לרווחה הסובייקטיבית ולחיבור בין הורה לילד. 

"להקשיב לנפש"
תכנית התערבות מדיטטיבית לילדים 
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"ל "ההקשבה לציפור הנפש"

 "נדמיין כי מקירות החדר יוצאים המון לבבות
קטנים בצבע ורוד...

 הלבבות קטנים ועדינים ונושאים בתוכם
אהבה מיוחדת בשבילנו.

הלבבות מתרבים וממלאים את החדר,
 ממלאים את המזרון ומקיפים אותנו,

מלטפים לנו את הגוף...
ננשום פנימה את הלבבות ונציף בהם את הלב שלנו.

 עכשיו נהפוך את כל הלבבות הקטנים שבחדר
ללב אחד גדול.

נדמיין שהלב הגדול מקיף אותנו,
ונירדם בתוכו..."

)מיכל בוקר, מתוך הספר "אור - מדיטציות קסומות להורה 
ולילד"(

סקירת ספרות
מחלה היא מצב משברי, אשר מציב בפני החולה ובני 
משפחתו מטלות הקשורות ישירות לחולי, כגון התמודדות 
עם תקופות האשפוז, טיפוליים רפואיים, מוגבלות פיזית 
וכאב )נבון, פייגין ודרורי, 2001(. יחד עם זאת, על החולה 
להתמודד עם מטלות נוספות, כמו שמירה על מערכת 
קשרים בינאישיים, שימור ההערכה העצמית וההתכוננות 
לעתיד, בצל אי-הוודאות שהמחלה מטילה. התמודדות עם 
מצב מחלה כרוכה באימוץ מגוון של מנגנונים קוגניטיביים, 
על  ולשמור  להגן  שתפקידם  והתנהגותיים,  רגשיים 
השלמות הנפשית והגופנית ולספק פיצוי על המגבלות 
הגופניות והתפקודיות )נבון וחב', 2001(. מחלות כרוניות 
 מייצגות נטל גדל והולך של מחלות, בקרב ילדים ובני נוער
)Drutchas & Anandarajah, 2013(. השפעתן הובילה 
לחיפוש אחר אושר ומימוש עצמי מחד, ולטיפול בדיכאון 
ובחולי מאידך )Seligman, 2002(. הספרות מצביעה על 
גורמים שונים המסייעים לאדם בהתמודדותו מול משבר 
 Drutchas & Anandarajah, 2013; Shelley & Stanton,(
2007(. בשנים האחרונות, עלתה למודעות גם תרומתה 
של המדיטציה מסוג קשיבות )Mindfulness(, כמסייעת 
לניהול מצבי חולי שונים, כגון כאב, לחץ וחרדה ומכוונת 
את האדם לשיפור באיכות החיים ובבריאותו הנפשית 
והגופנית )Williams & Kabat-Zinn, 2011(. אמנם תחום 
המדיטציה היה רלוונטי לאורך כל ההיסטוריה האנושית, 
אך יש לציין, כי הוא מקבל דגש מיוחד בתקופתנו. תהליך 
ההתערבות שיתואר במאמר הנוכחי, מבוסס על עקרונות 
והיעדר  Mindfulness )קשיבות( הכוללים: קבלה  ה- 

שיפוטיות, מודעות, רוגע ושלווה, התמקדות בהווה ועוד. 

מחלת הסרטן בילדות
תאים,  של  יתר  בשגשוג  מאופיינת  הסרטן  מחלת 
המתחלקים ללא בקרה וללא פיקוח. בחלוקה לא מבוקרת 
זו יכול להיווצר גידול הלוחץ על איברים סמוכים, או תהליך 
המפריע לתאים התקינים לעבוד כסדרם. רוב מקרי הסרטן 
הינם אקראיים, ובמקרים אלו מופיעה המחלה מבלי שיש 
נטייה משפחתית לכך, אולם כ-5% עד 10% ממקרי הסרטן, 
מתפתחים על רקע נטייה משפחתית, המעלה את הסיכון 
לחלות בסרטן במהלך החיים. מחלת הסרטן בבגרות הינה 
שכיחה ביותר, והסיכון של כל אדם לחלות בה במהלך חייו, 
נע בין 36% ל- 50% )לוי- להד, פרי ופרידמן, 2011( ואילו 

בילדות, נחשבת המחלה לנדירה. 
450 ילדים ומתבגרים מאובחנים מדי שנה  בישראל, כ- 
במחלת הסרטן. סוגי הסרטן השכיחים ביותר בילדות הינם 
לויקמיה ולימפומה, גידולי מוח, נוירובלסטומה וגידולי 
עצם. הטיפולים האפשריים כוללים תרופות כימותרפיות, 
ביולוגיות, קרינה וכירורגיה והם מותאמים לפי סוג המחלה, 
מידת התפשטותה, ואופן התגובה לטיפול. תכנית הטיפול 
מותאמת אישית וייחודית לכל מטופל, ולעיתים ישולבו 
מספר טיפולים יחד. משך הטיפולים משתנה מאדם לאדם 
וממחלה למחלה, ויכול לנוע בין מספר חודשים למספר 
שנים. הטיפולים מלווים בתופעות לוואי פיזיות ורגשיות 
רבות, כגון: בחילות והקאות, כאבים, פצעים בפה, שלשול 

או עצירות, נשירת שיער, עייפות, דיכאון ועוד. 
חיי  על  מכרעת  השפעה  בילדות  הסרטן  למחלת 
והטיפולים,  ומשפחתו, אשר בעקבות המחלה  הילד 
נאלצים להתמודד עם מצבי דחק קיצוניים, פחד, סבל 
החיים איכות  על  המשפיעים  נוספים   וסימפטומים 
)Faria & Cardoso, 2010(. הטיפולים נמשכים זמן רב 
ודורשים גיוס כוחות והתארגנות משפחתית מחודשת. 
מבין המשימות החדשות, המשפחה צריכה ללמוד "שפה" 
ומושגים חדשים שלא הכירה, לעסוק בבעיות פיננסיות 
שהחמירו או שלא היו קיימות, ולחיות בצל אי הוודאות 
והפחד מפני המוות. אתגרים אלו עשויים להוביל את הילד 
ומשפחתו למצבי דחק קשים של ייאוש, חוסר תקווה, 
בלבול ותשישות )Lima et al., 2013(. התמודדות עם 
מחלות מאיימות חיים כדוגמת מחלת הסרטן, נתפסת 
כחוויה אישית קשה עם מימד משמעותי של דחק נפשי, 
המושפע לרוב מדפוסים אישיותיים, מהתרבות ומהסביבה 
המשפחתית החברתית. ישנם סוגים שונים של כלים, 
העשויים להקל על הפרט בהתמודדויות עם אתגרי החיים. 
המדיטציה, הינה כלי יעיל באמצעותו ניתן להגיע להקשבה, 
למודעות עצמית ולרוגע. ישנם סוגים שונים של תרגולי 
מדיטציה. במאמר הנוכחי נתאר את מדיטציית הקשיבות, 

אותה תרגלנו עם הילדים החולים והוריהם.
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Mindfulness - מדיטציית הקשיבות
מדיטציה,  טכניקת  הינה   )Mindfulness ( קשיבות 
 John Kabat-Zinn ידי  1970 על  אשר פותחה בשנת 
ומבוססת על פילוסופיה בודהיסטית עתיקה. במהלך 
ליבו  תשומת  את  המתרגל  ממקד  קשיבות,  תרגול 
הנוכחי.  ברגע  גופו  ובתחושות  ברגשות  במחשבות, 
ממוקד  ולהישאר  הקשב  את  לווסת  עליו  כך,  לשם 
בחוויה, וכל זאת תוך פתיחות וקבלה, וללא שיפוטיות 
 .(Hölzel et al., 2011; Kabat-Zinn, 2003( ופרשנות 
במחקרים נמצא, כי תרגול קשיבות באופן קבוע מוביל 
 Biegel, Brown, Shapiro,( להפחתה בסימפטומים נפשיים
 & Schubert , 2009; Heeren & Philippot, 2011; Wallace
 Grossman, Niemann,( ברמת הלחץ ,)& Shapiro, 2006
 Schmidt, & Walach, 2004; Jain, Shapiro, Swanick,
 Rosech, Mills, Bell, & Schwartz, 2007(, הדיכאון
 Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh, 2010; Kumar, (
 Baer, 2003;( והחרדה   )Feldman, & Hayes, 2008
 Hofmann et al., 2010; Kim et al., 2009; Roemer,
Orsillo, & Salters-Pedneault, 2008(. לאור ממצאים 
אלו, פותחו במהלך השנים תוכניות הכוללות תרגול 
קשיבות, המשמשות לטיפול בלחץ, חרדה, דיכאון, הפרעת 
אישיות גבולית, הפרעות אכילה, התמכרויות, כאב כרוני 
ועוד )Fodor & Hooker, 2008(. ההתערבויות הנפוצות 
 Mindfulness-Based Stress Reduction ביותר הינן 
Mindfulness- MBSR( המיועדת להורדת לחץ, וכן  (
MBCT( Based  Cognitive Therapy( המיועדת למניעת 
דיכאון. בסקירת מחקרים שערך Greeson )2009(, נמצא 
כי פיתוח החוויה המודעת )Mindful way of being( מוביל 
להפחתה במצוקה הרגשית, לעלייה במצבי תודעה חיוביים 
ולאיכות חיים גבוהה יותר. ההבנה של המתרגל, שביכולתו 
לו  ולהתעלם ממסיחים, מאפשרת  להישאר ממוקד 
להפחית את הלחץ והאימפולסיביות, ולהגביר את תחושת 
 Brown & Ryan, 2003; Carmody &( הרווחה האישית
 .)Baer, 2008; Chiesa & Serretti, 2009; Weare, 2013
)2004( טוענים, כי במהלך תרגול   Hayes & Feldman
הקשיבות ננקטת אצל המתרגל עמדה לא שיפוטית, ועל 
ידי כך נוצר מרחק בין החוויה לחווה אותה, דבר המביא 
לעליה בתחושת הרווחה האישית. התוצאה הינה התנהלות 
 Anicha, Ode,( מבוקרת יותר ותגובה פחות אימפולסיבית
 .)Moeller & Robinson, 2012; Bishop et al., 2004
כמו כן, נמצא כי אימון קשיבות מביא לשיפור ביכולות 
קוגניטיביות שונות, כגון קשב, זיכרון, יכולת תכנון ופתרון 
 Chambers, Lo, & Allen, 2007; Jha, Stanley,( בעיות
 Kiyonaga, Wong, & Gelfand, 2010; Mrazek, Franklin,
 Phillips, Baird, & Schooler, 2013; Zeidan, Johnson,
)Zeidan .Diamond, David, & Goolkasian, 2010 ועמיתיו 

)2010( טוענים במאמרם, כי הקשר בין קשיבות לשיפור 
ביכולות הקוגניטיביות והקשביות, יכול להיות מוסבר 
על-ידי הפחתת העייפות ורמת החרדה, אשר משפיעים 
על עיבוד אינפורמציה. לדבריהם, השילוב בין האפקט 
המרגיע של הקשיבות ושיפור היכולת להתמקד בהווה - 
תורם להפחתת נדידת המחשבות וליכולת המתרגל להחזיר 
את הקשב למשימה, ולהפחית את התגובות האוטומטיות 

לגירויים לא רלוונטיים.
מן הספרות עולה, כי לא קיימת מסגרת תיאורטית אחידה 
למושג "קשיבות", וכי קיימים הסברים שונים המתארים 
את המכניזם העומד בבסיס הקשיבות. חלק מהחוקרים, 
 Brown & Ryan,( מדגישים את התפקיד המרכזי של הקשב
 2003; Carmody & Baer, 2008; Lutz, Slagter, Dunne,
Davidson, 2008 &(, בעוד חוקרים אחרים מציעים כי 
 Bishop הקשיבות מורכבת ממספר רכיבים. לדוגמה, 
ועמיתיו )2004( הגדירו את הקשיבות כמבנה בעל שני 
מרכיבים: הראשון הינו ויסות הקשב, באמצעותו נשאר 
המתרגל ממוקד בחוויה הנוכחית, והשני הוא התייחסות 
המתרגל לחוויותיו ממקום של סקרנות, פתיחות וקבלה 
 Shapiro, Carlson, Astin & Freedman .וללא שיפוטיות
)2006(, הניחו כי ישנם שלושה רכיבים החיוניים לקשיבות 
 .)attitude( וגישה )intention( ופועלים במקביל: קשב, כוונה
לדבריהם, הפניית תשומת לב באופן מכוון, פתוח ולא 
שיפוטי, תוביל לשינוי משמעותי בחוויה, אותו הם מכנים 
re-perceiving )תפיסה מחדש(. ה-re-perceiving הינו 
ויסות  מנגנון על, המוביל למנגנונים ישירים אחרים: 
עצמי, הבהרת ערכים, חשיפה, וכן גמישות קוגניטיבית, 
רגשית והתנהגותית. מנגנונים אלה, לדבריהם, מובילים 
 לשינוי ולתוצאות החיוביות הנובעות מאימון קשיבות.
Baer )2003( הציגה הסבר חלופי, לפיו הקשיבות מורכבת 
מרכיבים אחרים: חשיפה )exposure(, שינויים קוגניטיביים, 
 .)acceptance( וקבלה )relaxation( ניהול עצמי, רגיעה 
כפועל יוצא מכך, שעדיין לא קיימת מסגרת תיאורטית 
אחידה ומקובלת לקשיבות, טרם נבנה כלי אחיד להערכת 
 Five Facet הקשיבות. אחד הכלים הנפוצים הינו שאלון
 Baer, אשר נבנה על-ידי ,Mindfulness Questionnaire
Smith, Hopkins, Krietemeyer & Toney )2006(. שאלון 
זה מבוסס על שאלונים קודמים, ומאחד רכיבים אותם 
ראו הכותבים כחיוניים להגדרת הקשיבות. הקשיבות, 
על פי שאלון זה, מורכבת מחמישה רכיבים: תשומת לב 
- שימת לב לגירויים פנימיים וחיצוניים, כגון תחושות, 
רגשות ומחשבות; יכולת תיאור - היכולת לתאר או לתייג 
- התנהגות  הגירויים במילים; התנהגות מודעת  את 
המכוונת לרגע הנוכחי, בניגוד להתנהגות אוטומטית 
או ללא תשומת לב; אי שיפוטיות - של אותן רגשות, 
- היכולת לאפשר  ותחושות; אי תגובתיות  מחשבות 

שוורץ אטיאס, נתנזון ברכה, קליין, דיין שרעבי, לזר שלם, טרש
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"ל  למחשבות ולרגשות לבוא וללכת, בלי שהקשב יתמקד בהם. 

במחקרים רבים נמצא, כי תרגול מדיטציית קשיבות הוביל 
 Baer, Lykins, & Peters, ( לשיפור במדדי הקשיבות 
 2012; Cusens, Duggan, Thorne, & Burch, 2010;
 Josefsson, Larsman, Broberg, & Lundh, 2011; Moore
 & Malinowski, 2009; Kuyken et al., 2011; Nyklíček &
 Kuijpers, 2008; Shapiro, Oman, Thoresen, Plante,
Flinders, 2008 &(. מעבר לכך, מחקרים אשר בחנו את 
השפעת תרגול קשיבות על מדדי קשיבות, וכן על משתנים 
פסיכולוגיים אחרים, מצאו כי קיים קשר בין משתנים אלו. 
לדוגמה, Carmody & Baer )2008( מצאו במחקרם, כי 
השיפור במדדי הקשיבות בקבוצת המתרגלים, בהשוואה 
לקבוצת הביקורת, משמש כמשתנה מתווך בין תרגול 
הקשיבות לבין השיפור ברווחה האישית וירידה בתחושת 
הלחץ. בנוסף, נמצא במחקרם קשר מובהק בין משך זמן 
התרגול בבית, לבין מדדי הקשיבות ותחושת הרווחה 
האישית. גם במחקריהם של Josefsson ועמיתיו )2011( ושל 
Baer ועמיתיה )2012( נמצאה התאמה בין מדדי הקשיבות 
והרווחה האישית. Moore & Malinowski )2009( מצאו 
במחקרם קשר בין השיפור במדדי הקשיבות, לבין השיפור 

בתפקודי הקשב המתמשך, הסלקטיבי ובקרת הקשב. 

Mindfulness-Based Stress Reduction
בעקבות ההוכחות המדעיות שהצטברו, כי למדיטציה יש 
את היכולת לעזור ולשפר את איכות החיים, פותחה התכנית 
הטיפולית להפחתת לחץ/דחק המשלבת בתוכה תרגול 
 )MBSR( Mindfulness-Based Stress Reduction ,קשיבות
בתחילת שנות ה-70 על ידי Kabat-Zinn. בשנים האחרונות 
אף זכתה להכרה רשמית )Kabat-Zinn, 1990(. התכנית 
בנויה משמונה מפגשים, המשולבים בהיבט דידקטי, 
בתרגולי קשיבות, בתרגילי יוגה ובשיעורי בית ב"מודעות", 
כגון: אכילה מודעת, הליכה מודעת, ישיבה וכדומה. התכנית 
הראתה הצלחה בהפחתת הפרעות קליניות רבות, כגון: כאב 
כרוני, דיכאון )Kabat-Zinn et al., 1992(, בעיות אכילה 
 Speca, Carlson,( ולחץ/דחק )Keisteller & Hallet, 1999(

  .)Goodey & Anen, 2000
Mackenzie וחבריו )2006(, הפעילו תכנית מצומצמת 
בשיטת ה-MBSR למשך ארבעה שבועות, על אוכלוסייה 
של אחיות ועוזרות בבית חולים, במטרה לתת מענה 
לדחק המתמיד אליו נתונה אוכלוסייה זו. הצמצום במשך 
ובהיקף התכנית, נבע מן הצורך להתאים את ההתערבות 
לסדר יום עמוס ביותר. המשתתפים נכחו בפגישה שבועית 
30 דקות והתבקשו לתרגל עצמאית לפחות עשר  בת 
דקות ביום, חמישה ימים בשבוע. התוצאות הראו, כי גם 
לאחר התערבות קצרת מועד זו, נצפתה עלייה בתחושת 
המשאבים להתמודדות עם אתגרים, עלייה ברווחה 

הכללית )Well-being(, בסיפוק מהחיים ובתחושת הרוגע 
 .)Mackenzie, Poulin & Seidman-Carlson, 2006 (
תוצאות דומות התקבלו במחקר נוסף שנערך בשיטת ה- 
MBSR, בפרוטוקול מלא, שגם בו לקחו חלק עובדי מערכת 
הבריאות: אחיות, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים. תוצאות 
ההתערבות הראו ירידה ברמת הדחק המדווח ועלייה במדד 
 Shapiro,( החמלה העצמית, בהשוואה לקבוצת הביקורת

.)Astin, Bishop & Cordova, 2005

מדיטציה בילדים
מחקרים עכשויים מראים, כי תרגול קשיבות מתאים גם 
 Black, Milam, & Sussman, 2009; Burke,( לילדים
 2010; Harnett & Dawe, 2012; Weare, 2013; Kim
Kwon, 2017 &(, אשר יכולים לחוות את החוויה בדרך 
המתאימה להם, ומאפשר את מציאת השקט והנדידה 
למחוזות רחוקים וטובים על כנפי הדמיון. שיטת תרגול זו, 
עשויה להעשיר את חווית הילד ומשפחתו בעיקר במסלול 
חולי, הידוע כקשה וכמאיים. חרף יתרונותיה המוכחים של 
המדיטציה על אוכלוסיית המבוגרים, מעטים המחקרים 
העוסקים בהשפעת המדיטציה על אוכלוסיית הילדים חולי 

סרטן והוריהם.
14-3 החולים  34 ילדים בגילאי  במחקר שנערך בקרב 
 High  Risk ( גבוהה  סיכון  בדרגת  בנוירובלסטומה 
Neuroblastoma( נבדקו ההבדלים בצורך בתרופות נוגדות 
כאב, בזמן טיפול בתרופה ביולוגית )Anti- GD2( הגורמת 
לתופעות לוואי קשות, לרבות כאב. קבוצת המחקר עברה 
Mantram, וקבוצת הביקורת  קורס של מדיטציה מסוג 
קיבלה את התרופות נוגדות הכאב ללא התערבות. ממצאי 
המחקר מלמדים על הבדלים משמעותיים, בצורך בשימוש 
במורפין בין שתי הקבוצות: בקבוצת המחקר נמצא שימוש 
מופחת משמעותית בתרופות נוגדות כאב והאטה בקצב 
הלב )מדד אובייקטיבי לאומדן עוצמת כאב(, יחסית 
לקבוצת הביקורת. בנוסף, קבוצת המחקר דיווחה על 
שליטה טובה יותר בפחד ובחרדה, לעומת המשתתפים 
 .)Ahmed, Modak & Sequeira, 2014( בקבוצת הביקורת
כחלק מהרצון לקדם את היצע הטיפולים הרגשיים והנגשת 
מגוון כלים רחב ככל הניתן, לילדים חולי הסרטן, הוקם 
פרויקט מבוסס קשיבות ייחודי מסוגו, המיועד לילדים 
החולים והוריהם. בפרק הבא נתאר את הרציונל שהוביל 

להקמת פרויקט זה ואת ההליך שלו.

הרציונל להתערבות
התאוריה עליה נשענו וביססנו את רעיון פרויקט המדיטציה, 
 (1988( Hobfoll הינה תיאוריית שימור המשאבים של 
הגורסת כי המשאבים העומדים לרשות האדם, הם אלה 
אשר עשויים להשפיע על מצב הדחק בו הוא נמצא. 
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במצב חולי מאיים ומסכן חיים, כדוגמת מחלת הסרטן, 
ימצאו משאבים  וישנם מטופלים שלא  מופר האיזון 
אחרים וינתבו את האנרגיה למקומות השליליים היעילים 
הפחות. לעומת זאת, כאשר יעמדו לרשות האדם משאבים 
פנימיים וחיצוניים, טוענת התאוריה, כי יצליח האדם 
בדרך כלל לשמר ולפתח את רווחתו הסובייקטיבית. 
מהספרות למדנו, שהמדיטציה מסייעת בשימור משאבים 
ואמיתית,  פנימית  ועוזרת לפרט בהשגת התבוננות 
ממקדת אותו בהווה, מספקת שקט פנימי, מפחיתה 
סימפטומים פיזיים ומרחיקה אותו בהדרגה מהפחד, 
 העלול להוות גורם משמעותי באיבוד משאבי ההתמודדות

)Hofmann & Gomez, 2017(. לאור יתרונותיה הרבים של 
המדיטציה, ביניהם היכולת ליישם תרגילים באופן עצמאי 
ללא תלות בגורם מטפל, לאור הרצון להעניק טיפול רגשי 
מותאם אישית לצרכי הילד ומשפחתו, ולאור העובדה כי 
שיטת המדיטציה טרם הוטמעה בתוך מערך התמיכה רחב 
ההיקף הקיים כיום, ראינו לנכון להטמיע שיטה זו בקרב 
הילדים החולים והוריהם, המטופלים במערך ההמטולוגי 

אונקולוגי במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל. 

מדגם
בפרויקט השתתפו ילדים ומתבגרים החולים במחלת 
והוריהם, להם פוטנציאל רב לחוות סימנים  הסרטן 
וסימפטומים קשים, כגון: פחד, חרדה, קשיי שינה, כאב 

מנטלי ועוד.
במסגרת הפרויקט קיימנו שתי קבוצות תרגול נפרדות, 

האחת יועדה לילדים החולים והשנייה להוריהם. 
10 משתתפים לכל קבוצה )ילדים  לסדנאות נרשמו כ- 
והורים(, אולם אילוצים הקשורים בטיפולים ובבדיקות 
השונות, הביאו לכך שמספר המשתתפים בכל מפגש נע 

בין שלושה לעשרה. 
קבוצת ילדים ומתבגרים - ילדים ומתבגרים חולי סרטן 

בגילאי 18-5 שנים, המקבלים טיפולים כימותרפיים. חשוב 
לציין, כי לקבוצת הגיל הבוגרת קל יותר לחשוב ולתרגל 
במושגי מדיטציה, ואילו קבוצת הצעירים עלולה לראות 
בהנחיות המדיטציה כמשהו לא ברור. שימוש בדמיון 
מודרך בקבוצת הילדים יכול להביא להתחברות טבעית 
ומהירה, שתפיק מהם את התוצאה הרצויה בעת פעילות 

מסוג זה. 
קבוצת הורים - הורים לילדים חולי סרטן. 

הליך תכנית ההתערבות 
תכנית ההתערבות כללה מספר שלבים:

בשלב הראשון, שלב גיבוש התכנית, בחנו את הנושא 

בספרות העולמית וקיימנו מספר מפגשים עם איש מקצוע 
המומחה בקשיבות. במהלך המפגשים התנסינו בחוויית 

המדיטציה והכרנו את השיטה. בסיום שלב זה, בנינו יחד 
עם מומחה המדיטציה תכנית התערבות מותאמת לילדים 

חולי סרטן והוריהם. 
השלב השני כלל תהליך שיווקי, בו נתלו פוסטרים וחולקו 

עלונים ברחבי המערך ההמטולוגי-אונקולוגי. מובילי 
התכנית יצרו קשר טלפוני עם המשפחות והציעו להן 
להשתתף בתכנית. בשלב זה, המטופלים נחשפו לרעיון 
המדיטציה, יתרונותיה והשלבים המעשיים, כגון מיקום 

ומועדי התחלת הפרויקט. 
השלב השלישי - הפעלת הפרויקט 

פרויקט ההתערבות המדיטטיבית כלל תרגול מדיטציה 
בשיטת הקשיבות - Mindfulness. הפרויקט ארך שישה 
שבועות והתקיים אחת לשבוע, כאשר כל פגישה נמשכה 40 
עד 60 דקות )בהתאם לגיל הילד וליכולותיו(. את הקבוצות 
הנחו אנשי מקצוע מומחים בשיטת המדיטציה במבוגרים 
ובילדים, עובדת סוציאלית ואחות. את קבוצת הילדים 
הנחו שתי מתרגלות, בעלות ניסיון בתחום. לאחר קיום 
התרגול קיימנו שיח חופשי, בו המשתתפים יכלו להביע את 
תחושותיהם ולשתף בחוויות הקשורות לתרגול המדיטציה. 
תכני השיח תועדו בכתב, על ידי אחד מאנשי המקצוע 
שנכח בחדר. בנוסף, בקבוצת הילדים, קיבל כל משתתף 

יומן בו התבקש לתעד חוויות שקרו לו במהלך השבוע. 
מיקום: המדיטציה התבצעה בחדר שקט ומרוחק במחלקה 
האונקולוגית, שאיפשר ריכוז והתבוננות עצמית נטולת 
הפרעות. בחדר היו מזרנים פזורים על הרצפה ומוסיקת 

רקע רכה ונעימה.  

תכני המפגשים של קבוצת הילדים
המפגש הראשון כלל סבב היכרות ותיאום ציפיות. בהמשך 
ובמהלך המפגשים האחרים, השתמשו המנחות בטכניקות 
שונות, הלקוחות מעולם המדיטציה המותאמת לילדים, 
ביניהן: תרגילי הנשימה, דמיון מודרך, תרגילי ריכוז, צביעת 

מנדלות, ומשימת ציור. 

תרגילי נשימה

אחת הטכניקות שהועברו במפגשים היתה "הנשימה כראי". 
מנחת הקבוצה עודדה את הילדים להתבונן בנשימה. 
הנשימה יכולה להשתנות בהתאם למצב הרגשי של כל 
אחד מאיתנו, ובהתאם לכך, יש צורך שכל אחד יכיר את 
הנשימה של עצמו. בעת מצב דחק, נוטה האדם לנשום 
נשימות שטחיות ומהירות ובמצב של נינוחות, נושם הוא 
נשימות עמוקות ואיטיות יותר. המנחה ציינה, כי עלינו ללמוד 
לזהות את השינויים בנשימה של עצמנו, כדרך לשליטה 
ולמודעות עצמית. לתרגול המודעות לנשימות, השתמשה 
המנחה בדמיון מודרך. לדוגמה, הילדים התבקשו לדמות את 
הנשימה לגלים בים - שקטים ונמוכים או רועשים וגבוהים, 
המלווים או שאינם מלווים באדווה. טכניקה נוספת למודעות 

שוורץ אטיאס, נתנזון ברכה, קליין, דיין שרעבי, לזר שלם, טרש
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"ל עצמית של נשימה, היא "פרח ונר". הילדים התבקשו לדמיין, 

כי ביד אחת מחזיקים פרח וביד השנייה נר. את הפרח 
מקרבים לאף ותוך כדי שאיפה מדמיינים את ריחו המתוק 
של הפרח ואז, מקרבים לאזור הפה את היד השנייה האוחזת 

בנר ובעזרת נשיפה מכבים אותו.

דמיון מודרך

כאמור, טכניקת הדמיון המודרך בילדים יעילה ועשויה 
להשיג בצורה מיטבית תחושת רוגע ונינוחות. טכניקה זו 
מגייסת את כוח הדמיון של הילד לטיפול במצבי מתח, 
חרדה, הקלה על כאב ועוד. כחלק מתרגול טכניקה זו, 
התבקשו הילדים לדמיין שהם שוכבים על ענן לבן ומרחפים 
בשמים תכולים, תוך שהם מקשיבים לנשימות הרגועות 
והנינוחות. הענן לקח את הילדים למקומות נעימים ויפים 
כמו שדה מלא פרחים - כלניות, חרציות, פרחים לבנים 
ואדומים. מעת לעת, התבקשו הילדים להריח את הפרחים 
ולבדוק את הנשימה שלהם. בדמיון, התבקשו הילדים 
לחשוב "האם הם רוצים לתת את הפרח למישהו שמאד 
אוהבים?" הילדים התבקשו לתת את הפרח כמתנה ולדמיין, 
כיצד אותו אדם שקיבל את הפרח מרגיש... ברגע זה 
התבקשו הילדים למקד את תשומת הלב בנשימה שלהם. 
האם היא איטית? מהירה? האם אפשר להרגיש את הנשימה 
בבטן או באף? הילדים התבקשו לטפס חזרה אל הענן 
בדמיונם, והוא יחזיר אותם לכאן ועכשיו. הילדים התבקשו 
להודות לענן, בידיעה שתמיד יוכלו להזמין אותו שוב ולצאת 
יחד איתו למסע קסום. בסיום תרגול זה, התבקשו הילדים 

לחשוב מה הם מרגישים עם שימת לב לתחושות בגופם. 

תרגילי ריכוז

לסייע בהשגת הרפיה.  ריכוז עשויים אף הם  תרגילי 

כשמרוכזים במה שקורה לגוף שלנו או בדבר אחד נעים, אנו 
עשויים להשיג תחושת רוגע ושלווה ולהתעלם ממחשבות 
טורדניות. כדי לתרגול ריכוז, המנחה הניחה במרכז המעגל 
צדף, וביקשה מהילדים לאפשר לעיניים שלהם לנוח, 
ולספור באצבעות את מספר הצלצולים שישמעו כשתקיש 

על הפעמון. 

ציור

במהלך המפגשים, התבקשו הילדים לצייר ציור אסוציאטיבי 
או צביעת מנדלה. מטרתה של משימת הציור הייתה לייצר 
מצע לשיח ולשיתוף רגשות ותחושות. כל משתתף הוזמן 

לתאר את הציור שלו ולשתף את הקבוצה בתחושותיו.

ניתוח התכנים שעלו במהלך המפגשים

הטכניקות הרבות והשונות, הצליחו לעורר מחשבות ורגשות 
בקרב הילדים. הופתענו לחיוב משיתוף הפעולה של קבוצת 

הגיל הצעירה, שהביעה ענין והתלהבות מהמפגשים.
במפגשים הראשונים, התכנים שעלו עסקו בעיקר ברגשות 

הקשורים לפעילות המדיטטיבית הספציפית ולא ברגשות 
סביב האבחנה הטיפולים, אולם המפנה בשיתוף הרגשות 
הקשורים למחלה ולטיפולים, התרחש במפגש הרביעי. 
במפגש זה, סיפרו המשתתפים על הטיפולים שעברו, 
ועל תחושות שונות כמו כאב ובדידות, הקשורות לניתוק 
מהסביבה החברתית ומשגרת חייהם טרם האבחנה. 
המנחות, לאורך כל המפגשים, עודדו את הילדים לשתף 
בחוויות והסבירו להם ששיתוף הוא סוג של התנסות, 
שמסייעת לפרוק קשיים ולהקל על תחושת הבדידות. אחת 
המשתתפות בת ה-12 אמרה: "באמת מרגישה שחשוב 
לשתף. זה כמו אבן שיושבת לי בפנים ואני רוצה להוציא 
אותה. קשה לי להתמודד עם הכאב ועם הפחד. לוקח לי 
זמן עד שאני מפתחת אמון וביטחון באנשים שמטפלים 
בי". המנחות נתנו לגיטימציה לתכנים אלו, והודו לילדים 
על האומץ לדבר בפתיחות. אחת המנחות ביקשה שכל 
אחד יחשוב לעצמו עכשיו ובבית, על הרגשות שמתעוררים 
בקרבם לאחר השיתוף. מדברי המנחה: "עצם השיתוף, 
נתתם חופש לדברים שנעולים בפנים...". הילדים הקטנים 
יותר דיברו הרבה על הכרת תודה ועל קרבה לחברים. ע"מ 
)שם בדוי( בן 5: "אני מנסה הרבה פעמים לחשוב על דברים 
טובים. בשבילי הכדורגל זו שמחה". בסיום המפגש האחרון, 
לאחר טקס פרידה, אחת הנערות בת 11 אמרה: "המפגשים 
היו משהו חדש ונעים בשבילי. אתה, בתוך עצמך, לומד 
להכיר את עצמך יותר טוב. זה כמו שמישהו עושה שיאצו 

רק בלי שיגעו בך". 

תכני המפגשים של קבוצת ההורים
המפגשים התנהלו על פי סדר קבוע. כל מפגש התחיל 
בסבב היכרות, התנסות בתרגול ולאחריהם שיתוף התכנים 
הרגשיים שעלו במהלך ההתנסות. תרגילי הקשיבות כללו 
הליכה מודעת, דמיון מודרך, התמקדות בהווה תוך הקשבה 
למחשבות, רגשות ותחושות ואכילה ומודעת. בשונה 
מקבוצת הילדים, שם התכנים והשיתוף החלו במפגשים 
המתקדמים, בקבוצת ההורים עוררו המפגשים מחשבות 
ורגשות רבים כבר במפגש הראשון ועל כן, תיאור הקבוצה 

יתמקד בעיקר בתאור התכנים שעלו. 
הנושא הראשון אותו העלו ההורים, היה קשור לעצם 
ההגעה וההשתתפות במפגש הקבוצתי המדיטטיבי. 
מחד, ההורים הביעו את הצורך שלהם בקבלת הפוגה 
ילדם החולה,  על  וההשגחה  מאינטנסיביות הטיפול 
שתאפשר להם גיוס כוחות ומשאבים פנימיים מחדש 
ומאידך, העלו את הקושי להתנתק ולו לכמה דקות מילדם 
החולה ולשחרר את הצורך שלהם בשליטה. כפי שתיארה 
אחת האימהות: "קשה היה לי לעזוב אותה עכשיו ולבוא 
לכאן. בכלל קשה לי, גם בבית. לא יכולה לעזוב אותה, גם 
לא בלילה. הרבה אנשים לא מבינים אותי... איך עושים את 
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זה?" מנחה הקבוצה נתן מקום לקושי והציע, כי תרגול 
המדיטציה יכול להימשך גם זמן קצר )"מדיטציה בן רגע"(, 
מאפשר התחברות לנשימה ומציאת מקום של רוגע 

בתוכנו. זמן זה עשוי לתת מענה לקושי שמלווה אותנו. 
נושא נוסף שהעלו ההורים, היה קשור לחיבור הקבוצתי 
ומשמעות ההתמקדות ברגש עבורם. עצם ההתבוננות 
פנימה ושיתוף הורים שחווים חוויות דומות, אפשרה לאחת 
האימהות להיפתח ולשתף בחוויות שלא שיתפה עד כה: 
"אני מסתירה בסוד את המחלה של הבת שלי. אף אחד 
לא יודע, גם לא המשפחה הקרובה. נותרתי ללא תמיכה 
וזה מאד קשה. אני מרגישה שמשהו נפתח אצלי עכשיו, 
בעקבות התרגול. אני מבקשת סליחה שאני בוכה, כאן אני 

מרגישה שאני יכולה לשתף...".
שינויים  לנוכח  בקושי בהסתגלות,  נושא אחר עסק 
ומעברים, כפי שתיארה אחת האמהות: "כשאני בבית אני 
לא רוצה לחזור לבית החולים. כשאני בבית החולים, אני 
רגועה וקשה לי ללכת הביתה. קשה לי עם המעברים". 
מנחה הקבוצה הציע תרגול של קשיבות הנקרא "המקום 
וזמן  הבטוח". המנחה ביקש מההורים לשחזר מקום 
ספציפיים בו הרגישו בטוחים, מוגנים ובנוח. תוך כדי 
הנחיה, סייע להורים לשחזר את התחושות שאותו מקום 
עורר בהם, הריחות, המראות והמחשבות. כך, בזמן קושי, 

ניתן לשחזר את המקום הבטוח ולחזור אליו.
המפגש האחרון היה משותף להורים ולילדים. במפגש זה, 

התנסו ההורים והילדים בתרגולי מדיטציה שמותאמים 
לזוגות. המנחה השתמש בטכניקות שונות, כמו נקודת 
ריכוז, נשימה מודעת ועוד. הוא השתמש במשחק ככלי 
ליצירת חוויה משותפת. לדוגמה, משחק שפשוף הידיים, 
בו ביקש הילד מההורה להניח יד על גופו - אם באזור 
כואב או אזור העיניים, הפנים, הצוואר או על הלב. ההורים 
התבקשו להקשיב לפעימות הלב של ילדם ולהיפך, הילד 
הקדיש תשומת לב לפעימות ליבו של ההורה. היתה זו 
חוויה מעצימה ומחברת. נשימה מודעת נעשתה בחילופי 
תפקידים - פעם ההורה שוכב על המזרן ופעם ילדו. 
כשהילד שוכב, ההורה מניח ידיו על בטנו של הילד ומרגיש 
את נשימתו ולהיפך. בסיום המפגש נערכה שיחת שיתוף, 
שכללה את טכניקת הכרת הטוב. בחלק זה, התבקשו 
ההורים והילדים ללחוש זה באוזנו של זה: "מה אני לומד 
ממך", "משהו אחד שאני מעריך בך ואוהב בך" ו"משהו 

שהייתי רוצה להגיד עליו תודה". 

תרומותיה האפשרויות של שיטת המדיטציה 
במסגרת הטיפול בילד החולה בסרטן

ראינו כי לתכנית התערבות מסוג זה, יכולת השפעה על 
רווחתו של הילד החולה והוריו. יש לשקול הכנסת שיטת 
הקשיבות כחלק אינטגרלי מתכנית הטיפול המוצע. 

הטמעת השיטה במסגרת מוסדרת ומאורגנת בכותלי בית 
החולים, יש בה כדי לתרום לניהול טוב יותר של מסלול 
החולי. כיום, מטופלים רבים מחפשים את ה"מעבר" למה 
שמציעה הרפואה הקונבנציונלית. אל לנו, אנשי הטיפול, 
להתעלם מאספקטים אלו. כחלק מהטיפול הכוללני אותו 
אנו שואפים להעניק למטופלינו, יש לקחת בחשבון שילוב 
של שיטות אלטרנטיביות, אשר מובילות להסתכלות 
חיובית ולתפיסת מציאות אחרת, טובה יותר מהקיימת, 
על אף החולי הקשה. יש לזכור, כי הטיפול בילד כולל גם 
את הטיפול בהוריו, הנושאים בנטל גדול מנשוא. ההורים 
מהווים את מקור התמיכה העיקרי לילד החולה ולשאר 
אחאיו. יש להתחשב במקומם של ההורים והמשפחה בעת 
"תפירת" טיפול מותאם אישית ובסיוע למציאת משאבים 
נוספים, בהתמודדות לא פשוטה מעין זו. מאחר שבמקרים 
רבים, מדובר בהתמודדות שנמשכת שנים רבות גם לאחר 
סיום הטיפולים, לימוד טכניקת המדיטציה מהווה מתנה 
לחיים. לאחר לימוד השיטה, ניתן ורצוי להמשיך ולבצע 
אותה באופן עצמאי והיא יכולה לשרת את המטופל לכל 

אורך חייו, בהתאם לרצונו ולהחלטתו. 

המלצות 
חרף העיסוק ההולך וגובר בתחום הקשיבות ונהירת 
ההמונים לחיפוש אחר שקט פנימי באמצעות מדיטציה, 
מעטים הם המחקרים העוסקים בתחום זה בילדים חולים 
בכלל, ובילדים חולי סרטן בפרט. אנו ממליצים לקיים 
מחקר, שיבחן את השפעותיה של המדיטציה על רווחתו 

של הילד החולה והוריו. 
תוצאות מחקר שיראו קשר חיובי בין מדיטציה לרווחה, 
עשויות לסייע בהטמעת שיטת הקשיבות כחלק בלתי נפרד 

מהטיפול הכוללני, במחלה כרונית ומתמשכת.  
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