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 הנורוקה תפוקתב לפטמה לע תובשחמ - "ףיצמש המ" האצרהה םוכיס

 דודיבה תפוקתב םוז תייצקילפאב תואצרה ,21:00 ב .ת.ה.י תרגסמב הנתינ האצרהה

  .הנורוקה סוריו תפגמ תובקעב

 תפגמ ימיב םילפטמה ונתוא ףיצמש המ לע רבדנ ,הלא םימיל הריצי ןיב רוביח תועצמאב
 תואיצמ תייווח התואב םיאצמנ םילפוטמהו ונאשכ ,לופיט תרגשב םיכישממ ךיא .הנורוקה
 רפסה ךותמ םירישה תארשהב ,דדומתהל לפטמה ץלאנ םתיאש םידחוימ םיטביהב ןודנ .תבכרומ
  .קוטשפולק תירוא/"קיתב הז תא םושרל יתלוכי אל"
 

 דוד( הקיסומב לופיט ידומיל ,)ןליא רב 'ינוא( היגולוקיסומ תרגוב -הקיסומב תלפטמ ןוחמש דרו
 ,ךוניחה דרשמב הכירדמ תלפטמו הקיסומב תלפטמ . )'גלוק ילסל( תוצובק תייחנהב  MA  )ןילי
 לופיטל תיטרפ הקינילק תלעב ,תויונמאב םילפטמל יצראה דוגיאב הקיסומה תביטח שאר
 .םירוה תכרדהו הקיסומב

 ידומילו ןליא רב 'ינואב תילאיצוס הדובעו היגולוכיספב ןושאר ראות תרגוב -קוטשפולק תירוא
 תונש ךלהמב .הינתנ תייריעב החוור ףגאב הנש שמחו םירשע הדבע .)יאקרב ןוכמ( יתחפשמ לופיט
 יתלוכי אל" היריש רפס  .היתושוחת תא הקרפ םהב םיריש תוטויט םיקתפ לע הבתכ הדובע
  .הלא םיריש רצות אוה "קיתב הז תא םושרל
 )סדרפ תאצוה ,ןצינ לט הכירע(
 
 
 )המצע האצרהה ןוטרסב עומשל/תוארל ןתינ םמצע םירישה תא ,םירצוי תויוכז לשב(

__________________________________________________ 

 

 ונילע התחנשו ,םלועמ התומכ וניווח אלש ,תיטמרד הפוקתב םיאצמנ ונחנא

 .םילפוטמה םע אלו ונמצע םע אל ,הילא ןנוכתהל ונלוכי אלש ךכ ,תוימואתפב

 ,תובשחמב תוגלוק ףתשל ,םירמאמ אורקל הז הלאכ םימיב יל רזועש המ

  .םירחא םילפטמ הכירדמכו ,תכרדומכ ימצעב תוסנתהלו

 ופתיש ,םיכרעומ םילפטמ הבו 'הנורוק ימיב תוחיש' תרבוח תא יתארק תבשב

 רשפא יאש הז לע םירבדמ םלוכ .וז הפוקתב םהלש תויוסנתההמו תויווחהמ

 המ לבא ,הפוקתה לש תוישגרה תוכלשהה תניחבמ דיתעה ןפוצ המ תעדל ןיידע

 בושחו ,עגרכ ונלש םילפוטמל דואמ םיבושח ,םילפטמכ ונחנאש אוה רורבש

 הפוקתב תודדומתהה יבגל ונלש תושוחתה תא ןבלנו ץעייתנ ,רהרהנ וניניבש

  .םירחאלו ונמצעל רזעל תויהל לכונש ידכ וזה

 ונחנאש עגרב יכ ,בואכל םג ,תושגר לש חווט שיגרהל ונמצעל תושרהל בושח

 םיכלוה ונחנאש המ הזו ,םירבדב רדס תושעל םילוכי ונחנא הז תא םישוע

 תורמל םילוכי ונחנא ךיא לע ,ףיצמה הווהה לע רבדנ ונחנא .םויה הפ תושעל
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 םירישה תארשהב הז תא השענ ונחנאו ,רחאב לפטל םייונפ תויהל הפצהה

 םילפטמכ יכ ,תירוא הבתכש "קיתב הז תא םושרל יתלוכי אל" רפסה ךותמ

 .תונמאה ךרד רדסו תועמשמ םינתונ םג ונחנא ,תונמאב

 ןושארה רישה תא אורקל ,קוטשפולק תירוא ,ךתוא הנימזמ ינא זא

 ״יוכיסל ןוכיסמ״

... 

 ,תואדוו יא תמייק ,הנניא תרכומה הרגשה .רבשמ תפוקת לע םירבדמ ונחנא זא

 הזל ונל התייה אל ,הסנרפל ששח ,םיבורקה לש םמולשלו ונמולשל הדרח

 םיכישממ ךיא קודבל ונשרדנ הז לכ םעו .עתפל הצרפש הפירש ומכ .הנכה

 יתלביק ,םינושארה םייעובשב .תוירוביצה תורגסמב וא ,הקינילקב םילופיט

 ךרוצ ושיגרה םישנא .שגפנ אל חספה גח דעש םילפוטממ םילוטיב לש םיסמס

 םמצעב ךרוצה לע המשא ומכ תושגר שיגרהל וליחתה םילפטמו ,סנכתהל

 םיעצמאב תוסנתהל ששח ,לופיט אלל םילפוטמה לש םמולשל הדרח ,סנכתהל

 תורגסמב הארוה ונלביק ,תע התואב .םינפ לומ םינפ שגפמ םוקמב םיילטיגיד

 הארוהה םע הלועפ ףתשל ולכי םלוכ אל .םילפוטמה םע רשק רוציל ,תויכוניחה

 הז ךותמו ,ימוריח בצמ ,ילובלב ,יטוקא בצמב םיאצמנ ונחנאש ,יתשגרה .וזה

 הלימ הפ תנתונ ,תופירש הבכמ ינאש םינושארה םייעובשב יתשגרה רקיעב

 ךרוצ שי םא תקדוב ,הבישקמ ,יל םיקוקזשכ תרושקת תרשפאמ ,הבוט

 ."תופרש יוביכ" שממ שיגרה הז ,לופיט הזל אורקל השק .םוריח תוברעתהב

 .שארמ וילא יתננוכתה אלש יעוצקמ בצמל ילש םינוא רסוח רקיעבו

 הבוט השוחת וזיא רצי גחה תמאבו "...גחה ירחא" ,"גח" הלימב ולתנ םלוכ 

 עדימ ךורצל ,םוזב שמתשהל דומלל ,רשקתהל ,ןגראתהלו תוקנל "גניאוד" ביבס

  .הדרח התיחפה גחל תודמציהה .הנורוקה םע הרוקש המ לע

  .תירוא לש םירישה רפס אצי גחה תארקל קיודמ יותיעב

 .גח תארקל הדרחב קסועש ,חתופה רישה תא וכותמ ארקנ

  ״... ינועה וקל תחתמ״
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 החוורה דרשמ לש םינותנמ .דחוימב הנשהו .״הדיחפמ הלימ וז גח״ תמאב זא

 דגנ ןימ תוניירבעבו החפשמה ךותב תומילאה ירקמב ! 760% לש הילע המשרנ

 העגרה יחמצו ןואכיד ידגונ תופורת תכירצב 300% לש הילע ,רחא דצמו .םידלי

 הנשה ,ןואכיד ידגונ לש הכירצב 30-40% לש הילע שי גח ינפל דימת .גחה ינפל

 םח יכה םוקמב" המסרופש הבתכ ךותמ םינותנ ולא ! 300% לש הילע התייה

 .תגצמה ףוסב ןתנית היפרגוילביב  ."םונהיגב

 דגנתה רזע .לופיטב תודגנתה לע ,רזע לע הזה רישה תארשהב רבדל הצור ינא

 םימיב לופיטב תודגנתה לש היגוסה תא תולעהל הצור ינאו .ול םיעיצמש הנעמל

 ירחא דע לופיטל ועיגי אל םהש סמס יל ובתכש םילפוטמ ויהש יתרפיס .הלאה

 תובקעב תוימויק תודרחש רוכזל בושח .תונוש תורוצב םיקמחתמ םירחא .חספ

 תודרשיה יסופדו תומדקומ תוימויק תודרח תולעמ וא ,תודדחתמ יוושכעה בצמה

 םיסופד םתוא יפל םיביגמ םילפוטמו ,םצעומ לוכה ,ףיצמ לוכה .םיימלוג

  .ודבוע אל ןיידעש םיינושאר

 ינא וזה הדוקנה לעו .םילפטמ םג .תודגנתה םיאטבמ םילפוטמ קר אל לבא

 ,םיילטיגיד םיעצמאב לופיטל ינכטה רגתאל תודגנתהה .בכעתהל תצק הצור

 ,םילפוטמה לצא תרבועש תישגר הפצה התואמ תעבונש תודגנתהה םגו ,לשמל

 יבשת הירוא 'פורפ לש רמאמה לע ץילמהל הצור ינא .םילפטמה ונלצא םגו

 הפצה התוא לע תרבדמ איה ."הנורוקה תפוקתב תידגנ הרבעה לע תובשחמ"

 ,קלחכ ,קוחרמ לפטל תודגנתה םיעיבמש םילפטמה םג התוא םיווחש תישגר

 הדמעב תויהל ישוק ךותמ ,םמצעב תוקחרתהו דודיבב ךרוצו תוינפ רסוחמ

 הז ,תרמוא איהש המ .ךכ לכ הפיצמ תישגר הפוקת םירבועש ןמזב תילופיט

 .םהלש תודרחהו תובשחמהו תושוחתה תא ונבלי םילפטמש דואמ בושחש

 תוגלוק ןיב חישב וליפא וא ונלשמ לופיטב ,הכרדהב הז תא תושעל רשפא

 םג ויד בוט ןפואב םש תויהל חילצהל ידכ ימצע לש גנייבב טעמ תויהל דבלבו

 .םילפוטמל
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 ,תונויקינה ,גחל תונכהה ,גניאודה לכ תא קיספה ,יתשגרהל ,ומצע גחה ללכבו

 ,תובשחמב רתוי ,גנייבב תויהל ומצע גחב רשפיאו 'וכו םינופלטה ,עדימה ףוסיא

  .לפוטמל תמאב םינפה םע תויהל "?וישכע המ זא ,ייקוא" -ל רתוי העוגר עיגהלו

 ״תינור״ :אבה רישל ונתוא איבמ הזו

..... 

 ןחבאלו תוהזל עדנ אלש ,םילפטמה ונלוכ לש הדרחה תיצמת .השק ריש

 תאשל םילוכי ונחנא תוירחא המכ .םיילטיגיד םיעצמאב אלש חטב ,קוחרמ

 גחה ירחא ואצי אל םאש הז לע םירבדמ .תוינוציק ןה תומצועהשכ וזה הפוקתב

 זא .הנורוקהמ רשאמ תודבאתהו ןואכידמ ותומי םישנא רתוי ,רגסההמ טעמ

 םיצבור תוירחאהו הגאדהו המשאה לבא ,היהי המ םיעדוי תמאב אל ונחנא ,ןוכנ

 הסכמ יעוצקמה חוטיבה םא הלאש התייה הפוקתה תליחתב ,ללכבו .ונילע

 .ומצעל קודבי דחא לכש יאדכש והשמ .םיילטיגיד םיעצמאב לופיט ללכב

 וזה הפוקתב םירצוי ,הברה תעמוש ינאש והשמ הזו תונמאב םילפטמכ ונחנא

 תועמשמ תלבקמ ,as therapy הריציה .ומוחתב דחא לכ ,דודיב לש תועש לש

 תניוצמ המגוד איה ,תוספרמב הקיסומה .םילפטמכ ונל ,ההובג תירוטמילבוס

 .הקיסומל הברהו העונתל ,הביתכל ,תונמאל םיקוקז םישנא ,וזה הפוקתב ךיא

 ללגב ,םוזב דחיב רישלו ןגנל רשפא יאש לכסתמ דואמ ,הקיסומב תלפטמכ

 ומכ ,דחיב הנזאה ומכ םייתריצי תונורתפ לבא ,ןורתפ ול אצמנ אלש יילידה

 הביתכ תואנדס ,לפטמה תא םיפתשמש רויצ ימובלא תושעלו רייצל ,ריש רוחבל

 ונלש הקזחה הנומאה ךותמו .דחאכ םילפוטמהו םילפטמה תא םיתרשמ ׳וכו ׳וכו

 תא םגרתל ךיא תיתריצי הבישחב םנמא ,יתמצע ילכ ונל שי ,תונמאה לש חוכב

 ורצית ורצית ,רסמה דואמ בושח לבא ,םויה ונל שיש לופיטה תויורשפאל הז

  .ורצית

 לטומ רבדהשו הנורוקה ימיב ילופיטה ףצרה תובישח תא שיגדהל הצור ינא

 :אבה רישל ונתוא איבמ הזו .םילפטמכ ,ונליבשב םג ךא ,םליבשב ,ונילע

 ... ״םוקיטקרפ״
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 רשפא ,תוכושמה תא רובענש ירחא ,םירגובמ םיילברוו םילפוטמ םע ,ןוכנ זא

 ,םידחוימ םיכרצ םע םידלי םע המ ?םידלי םע המ לבא .ילופיט ףצר קיזחהל

 םע םג יתיסינ .םלוכ םע יתיסינש ימצע לע דיעהל הלוכי ינא  ?םינטק םידלי

 םיחקול ,וב םיקחשמ ,ןופלטה תא םיחקול םידלי זא .ןג יאליגב ףצרה לע םידלי

 םואתפ דלי ,תוחרצ ומכ ,םירוהל תוירשפאה תושובה לכ תא םישוע ,רדחל ותוא

 ןמזה םע לבא ..שארב ותוחאל ןופלטה תא קפד ,תיבה לכב ץר ,הצלוח דירוה

 התייה ,םויס רישו החיתפ ריש רישל רשפא היה ,םוזה ךותב ךילהת םג היה

 ףצר רוצילו תמדוקה החישב תשגרה ךיא לואשל רשפא היה ,היפיצו תוננווכתה

 וא תואכרמב "םילופיט"ו ...יתשגרה ינאש בשוח התא ךיא לש תולאש ,יתבשחמ

  .תועמשמ ילעבל םג ןכלו השדחה הרגשל וכפה ׳ד 15 ׳ד10 לש ,תואכרמב אלש

 :רפסב אבה רישה לא ונתוא ליבומ תועמשמהו ךרעה אשונ

 ...״טג״

 לעו םילפוטמה יניעב ונלש תועמשמה לע רבדל הצור ינא וזה הדוקנב זא

 לע ,לפוטמה ייחב לפטמה לש ךרעה תשוחת לע רבדמ רישה .ללכב תועמשמ

  .״םיינויח םידבוע״ גשומה סנכנ תאזכ הפוקתב ,םהל םייתועמשמ ונחנאש ךכ

 החסינש לבאה יבלש תשמח תא םירבוע ונלוכ ונחנא -תועמשמ ןיינעב דועו

  םישיגרמ ונחנא .הלבקו ןואכיד ,חוקימ ,סעכ ,השחכה ,סור רלבוק טבזילא

 ינא הזה רשקהבו .רדסב הזו ...ךופהו ,בושו בוש וא לבלובמ וא יראיניל ןפואב

 ונאש ךילהתל םיאתמ דואמש .תועמשמ לש בלש ,ישיש בלש ףיסוהל הצור

 רלבוק םע דחי רקחו בתכש ,רלסק דיוד חסינ הזה בלשה תא .וישכע םירבוע

  ויוויר סנזיב דרוורהל ןתנ אוהש ןויארב .םירחאה םיבלשה תשמח תא םג סור

 ידכ וזה הפוקתב תועמשמ אוצמל בייח דחא לכש הז לע רביד אוה שדוח ינפל

 .תישגר דורשל

 ,םירבח םע חחושל הז ,לעפתמ התא הממ אוצמל ,רמוא הז תועמשמ אוצמל

 םוצמצה ךותב עיצהל לוכי םלועהש יפויב ,"םינטקה םירבדה יהולא"מ תונהיל

 ולביק אל ,הב חמצש ארפה לכו רצחה ,םלועמ ,ילצא .ונילע הפכנש הזה

 ללכבו ,םינטקה םירבדב הטילש אוצמל .וישכע ומכ תוסחייתהו בל תמושת

 ,םילפוטמל םג הטילשה תא תתלו ,םישוע ונחנאש תוריחב י"ע ,הטילש אוצמל
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 אוהו ,הלאה םימיב ילופיטה רשקה תא ךישמהל םיצור ויה ךיא טילחהל ,חישב

 ...רוצילו ,רוציל ,רוציל לע רבדמ םג

 :ףטועהו ןורחאה רישל תכלל הצור ינא ןאכ

 ...״תיב״

 .רחאה ליבשב םג םש תויהלו דובעלו ךישמהל ,הב ףטעתהל וזכ תבגמ אוצמל ונלוכל תולחאמ ונא

 .הבוט תואירבב

 .תולאש לואשל ,וישכע םינמזומ

 

 :היפרגוילבב

 סדרפ תאצוה .קוטשפולק תירוא – קיתב הז תא םושרל יתלוכי אל

3-596-61838-1-https://www.pardes.co.il/?id=showbook&catnum=978 

 

 ךותמ( יבשת הירוא 'פורפ – הנורוקה תפוקתב תידגנ-הרבעה לע תובשחמ

 )הנורוק ימיב 'תוחיש'

https://www.hebpsy.net/blog_Post.asp?id=4784 

 

 ןואכיד ידגונ תכירצב םיזוחא תואמ לש היילע :"ףרוטמ ישפנ רבשמ הפ היהי"

mental/-corona-galit-makom.co.il/post-https://www.ha 

 

 :לבאה לש ישישה בלשה לע ןויארב רלסק דיווד

grief-is-feeling-youre-discomfort-https://hbr.org/2020/03/that 
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 הנורוק ימיב לפטמה תייווח לע – ףיצמש המ

 קוטשפולק תירוא/ןוחמש דרו

 

 

  ?הלא םימיב ,לופיטה ישנא ,ונתוא ףיצמ המ ,םכסנ זא

 

 

 

  :״יוכיסל ןוכיסמ״ רישה תובקעב

 םוריחב ינא

  וניבורקלו ונמולשל יתמא ששח

 רבשמ תשוחת

  םינוא רסוח

  תונכומ רסוח

  ליצהל ,תופירש תובכל ףחד

 סנכתהל ךרוצ

  לכה בוזעלו סנכתהל ךרוצה לע המשא

 

 

  : ״ינועה וקל תחתמ – רזע״ רישה תובקעב

  גחל ,ןמזל תודמציה

  תוינפה לש תומצועבו הסמב הילע

  גניאודל תודמציה

  ונילא םילפוטמה לש תודגנתה

  ,ינכטל ,יונישל תודגנתה , לפטל ונמצע לש תודגנתה

  תודגנתה לש תידגנ הרבעה

  תימויק הדרח

  הלהב

 

 

  :״תינור״ רישה תובקעב

  קוחרמ לפוטמה בצמ תא תוהזל עדנ אלש ששחה
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  הגאד

 ״היהי המ״

  המשא

  תוירחאה דבוכ

  יעוצקמ חוטיב יבגל ששח

  תוסרוק תונגה

 

 

  :״םוקיטקרפ״ רישה תובקעב

  לפוטמה תא שטונ ינא

  המשא

  תעכ ילופיט ףצר םיקיזחמ ךיא

  ״אמא״ תויהל , ״ויד בוט״ לפטמ תויהל

 

 

  :״טג״ רישה תובקעב

  ינויח דבוע ינא

  יתועמשמ ינא

 ךרע ,תיעוצקמ הוואג

 ונלש ךרעה תא )לשמל תואירבה .מ( וריכיש יאוולה

 יתועמשמ רשקב ךרוצה

  יתרבחה ןסוחל הרבחב ונלש לקשמה

 

 

 

 

 

  :״תיבב״ רישה תובקעב

  ייחב ילש יטרפה תיבה תועמשמ

  חוכה תא באוש ינא הפיאמ

  יל םייתועמשמה םיימוימויה םירבדל רוביח

 יחכונה בצמה ךותב הטילש אוצמל
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 הלמח

  דחאכ םילפוטמו םילפטמ םייחה לש םידלי ונלוכ

 

 

 

  :םלוכ םירישה ךסמו

  ,ףיצמש המ םע דדומתהל ךרד איה הביתכ

  )תוספרמה תריש ׳ר( ךרד איה הקיסומ

  .םילפטמה ,ונל םג ,ףיצמש המל היצמילבוס איה היתורוצ לכ לע תונמאו הריצי

 

 

  !וצמאו וקזח

 

  סדרפ תאצוה רתא ״קיתב הז תא םושרל יתלוכי אל״ רושיק

 

https://www.pardes.co.il/?id=showbook&catnum=978-1-61838-596-3 

 

 

  ,תובוגתהו הנזאהה לע םכל הדות

 

 קוטשפולק תירואו ןוחמש דרו
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