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 לכבוד

 גב' שלומית קרן עוזיאל
 מרצה אורחת

 הנדון: תודות על הרצאה משמעותית ומעוררת השראה בקורס בחוג לריפוי בעיסוק
 שלום רב,

 יםבקורס "אספקטים פסיכוסוציאלי ,ברצוני להודות לך על הרצאתך זו השנה השניה

וי בעיסוק באוניברסיטת לתואר ראשון בריפ' נכות ושכול" במסגרת לימודי שנה ג ,של חולי

חיפה. המפגש של הסטודנטיות/ים איתך בקורס מעשירה ומעמיקה את ההבנה שלהם עם 

 משבר קשה ומתמשך לאחר אובדן אישי גדול והצמיחה מתוכו.

ברצוני לשתפך במס' אמירות מפי הסטודנטים במסגרת רפלקציה שנעשית בעבודת 

 הסיכום לקורס ביחס למפגש עימך: 

עצם זה ששלומית,  ....הגברת שלומית קרן עוזיאל זכורה לי במיוחד. הרצאתה של "

מהחוויה האישית שלה, לקחה את המקום הזה של ההזדהות הרגשית למקום טיפולי, הוכיח 

לי כמה כן חשוב כמטפלת גם להרגיש ולא לשים 'חומה', רק צריך למצוא את האיזון בכדי 

 ";לנסות להיות המטפלת הטובה ביותר שאפשר

המפגש עם שלומית קרן עוזיאל ריגש אותי עד דמעות וליווה אותי הרבה אחרי סוף "

ההרצאה. דרך התמודדותה, שהייתה מאופיינת בחיבור עמוק לרוחניות ואמונה, חידדה אצלי 

את ההבנה שבני אדם בוחרים ומסגלים לעצמם דרכים שונות על מנת להצליח להתמודד עם 

 "; אבדן

חרונות, המפגש עם שלומית היה הכי עוצמתי עבורי, מכל במבט לשלוש השנים הא "

האנשים שפגשתי במסגרת התואר (כחלק מקורס ולא כולל ההכשרות), אני זוכר שהמקרה 

 ";שלה ליווה אותי מספר שבועות

הרצאה שזכורה לי במיוחד היא של גב' שלומית קרן עוזיאל על המחלה האבדן  "

ל מול ההתמודדויות הקשות אותן חוותה והאבל. היא הציגה את הכוח והעוצמה א

 ...";המשפחה

התרומה שקיבלתי משלומית הייתה אדירה. אם זה הסיפור המרתק והמטורף  "

שהיא ובעלה עברו עם משפחתם ואם זה תעצומות הנפש האדירות שנזקקה להם והתהליך 

 ;"העצמי שעברה שניכר בסיפורה ובשפת גופה

אציין במיוחד את גב' שלומית קרן עוזיאל, שהיא בעיניי מקור להשראה, אשר לימדה "

גם במצבים  -אותי על הכוחות הנפשיים האדירים הטמונים בנו, ועל כך שתמיד יש בחירה

 ".שהם בלתי אפשריים אפשר לבחור איך להתמודד, ואיך להתחזק
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ם. הפתיחות, הכנות, אלו רק ממקצת הדוגמאות לחלק מהאמירות של המשתתפות/י

העצמה והכאב המובאים ממך במפגש מאפשרים לכיתה להרהר בחוויות האישיות 

וההתנסויות המקצועיות שלהם מתוך נקודת מבט נוספת. השילוב בין היותך אדם שחווה 

משבר אישי ומשפחתי עמוק עם הכלים המקצועיים שלך כמטפלת חשובים מאוד להבנה 

 שלהם.

 

 תופי פעולה נוספים בעתיד.אשמח מאוד להמשך שי

 

 בברכה,

 BOT,MHAדנה ויסברם פדן,  
 מרצה ורכזת התחום הפסיכוסוציאלי 

 החוג לריפוי בעיסוק

 אוניברסיטת חיפה

 

ראש החוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,  –: ד"ר נעמי שרויאר העתק

 אוניברסיטת חיפה
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