
 

 

 

הירטאיכיספב תויונמא תועצמאב םילופיט – ןויעה םוי םוכיס  
 ח"יב ףותישב תהיב הירטאיכיספה תדעו לש ינשה ןויעה םוי התוולש םילוחה תיבב ךרענ ,26/11/19 -ה 'ג םויב

.התוולש  

 תא הרקס הב "הירטאיכיספל הרזחב" התאצרהב ,םילוחה תיבב םוחתה תזכרמ ,ריקי לכימ החתפ ןויעה םוי תא

 ,עוצקמה תובישח תא השיגדהו תונורחאה םינשה האמב תויונמא תועצמאב םילופיטה עוצקמ השעש ךלהמה

.םירטאיכיספה םילוחה יתבב ,שפנה תואירב תועוצקממ קלחכ  

 המלש ר"ד הצרה ,תיעוצקמ הרכהל תהי לש קבאמה רבדב הנכדעש תהי ר"וי ,והימרי ימת לש תוכרב רחאל

 ,תויונמא תועצמאב םילופיטה תובישח לעו םזינרדומ טסופ טסופה לע ,התוולש םילוחה תיב להנמ ,ץיבולדנמ

  .הירטאיכיספב ,הפשה תא םיפקועש

 העונתב תלפטמ ,יקסניבול ידע  .םתדובעמ םירקמ התוולשמ תויונמא תועצמאב תולפטמ וגיצה ,םויה ךשמהב

 ,הליש ןיירוא .תויטמוס תוערפהמ םילבוסה םילפוטמ םע העונתב לופיט תצובק הגיצה ,םירגובמה תאפרממ

 תלפטמ ,ימוקת תירש .תינרפוזיכס תלפוטמב היפרתויליבב לופיט הגיצה ,הרוגסה הקלחמהמ תיטסיפרתוילביב

 הכורעת הגיצהש הקלחמב תזפשואמה הרענב תונמאב לופיט לע הרפיס רעונה תקלחמבש רפסה תיבמ תונמאב

 ינשמ תובוגת ופרטצה תירש לש הרקמה תגצהל .הקלחמהמ הדירפה ךילהתמ קלחכ לופיטב היתודובעמ

 גולוכיספ ,הידבוע דעליג רמו "ויד בוט וידוטס" רפסה תרבחמו תימוחת בר תינמא ,ךברוא הנונ ב"גה ,םיניידתמ

.הזילנאוכיספל ביבא לת ןוכמב תימע ,ךירדמו ינילק  

 תלפוטמ םעו דלי םע תונמאב םילופיט 2 גיצהש תונמא תועצמאב לפטמ ,רוש ינוי רמ ןויעה םויב וצרה ןכ ומכ

 המרד ,לאש רגינפ תניר ר"דו "םילימל רבעמ" עגמ רשפאמש םוידמה לש תובישחה תא שיגדהו תרגובמ

.תורשקתה תונונגסל ולש רשקהו הארמ קחשמ לע הרקחמ תא הגיצהש ,הפיח תטיסרבינואמ תרקוחו תיטסיפרת  

 חיש ךרענ םירהצה תקספהבו םילוחה תיבמ םילפטמו םילפוטמ לש הרישו תונמא תוכורעת וגצוה םויה לכ ךרואל

.תינמאו תונמאב תלפטמ ,רוש רואיל תיחנהב הירלג  

 השוחת התיה .תשגרמו תדחוימ התיה םויה ךלהמב הריוואהו תומישרמו תוקתרמ ויה הרקמה תוגצהו תואצרהה

 םויל תונעיהה יכ שיגדנ .ללכב הירטאיכיספבו טרפב התוולש םילוחה תיבב ,ונלש בושחה עוצקמל םוקמ לש

 ךכב םיאור ונא...םוקמ אלל ורתונ םיבר םיניינעתמו הפל הפמ אלמ היה םלואה .תויפיצל רבעמו לעמ התיה ןויעה



 

 

 .הירטאיכיספב תויונמאב םילופיטה אשונב ביחרהלו עומשל ,חטשהמ הלועש לודגה אמצלו תוניינעתהל תודע

 םינוידהו תואצרהה יווילב ,התוולשב םילפטמה לש המישרמהו תצמואמה הדובעלו םינכתל הפישחה יכ םיווקמו

 הירטאיכיספ  הזה בושחה עוצקמה סוסיבו תיינבב ףסונ ךבדנ ווהיו הבישחה תא וביחרי ,ןויעה םויב םיקתרמה

.ץראב  

 

"הירטאיכיספל הרזחב"  

ריקי לכימ /הירטאיכיספב תויונמאב לופיט – ןויעה םויל החיתפ  

 יתבל םתיא ואיבהש – םינמא ויה םינושארה םילפטמה .הירטאיכיספב השעמל וליחתה תויונמאב  םילופיטה

 ויהש םהילפוטמל רשפאל וסינ םילפטמ םתוא .םתונמוא תא םירשעה האמה תליחת לש םירטאיכיספה םילוחה

 םייאופר תודסומל ,םתיא ואיבה םה .תונמאהו הריציה תועצמאב ,יוטיב ךרד ,םיזפשואמ םייטוכיספ םילוח

 םה .עגושמ אלו םדא הלוחב האורה ,תיטנמור ,תיטסנימוה השיג ,םירכונמו הליהקהמ םידדובמ תיטסילנרטפ

  .המצעלשכ תונמא עוציבו תריצי ול ורשפאו הריצי תוחוכ לעב םדא לאכ לפוטמל דבכמו ינמוה סחי וקינעה

 ,וללה םיצולחה םילפטמה וניבה ,םהישוחב .ןועגישה םי ךותב תוישונאו הריצי לש םייא וויה תויונמאב םילופיטה

 דוע םילימל ןיאש םוקמב דובאו קרופמ שיגרמש ,רבש ךותב אצמנש ,הלוחה םדאה רובע תונמאל שיש חכה תא

 הריציה לש אפרמה החוכב הנומא ךותמ תאז לכ .ןגראתהלו רשקתל ,אטבתהל תרחא ךרד םהל ועיצהו רשפ

.ותמלחהב ליעפ קלח חקייש ךכ ,הלוחה םדאל הימונוטואהו דובכה תבשה תובישחבו תיתונמאה העבההו  

 תודוגא ומק .ססבתהלו דסמתהל תויונמאב לופיטה תועוצקמ ולחה ,םירשעה האמה לש הינשה תיצחמה ךלהמב

 רתוי ועפשוה ,וז הפוקתמ לחה תויונמאב םילפטמה  .הרשכה תוינכת וחתופו תויונמא תועצמאב םילפטמ לש

 .קימעהו הבעתה תויונמאב לופיטב "לופיט"ה לש קלחהו תויתצובקו תויטיופרתוכיספ תוירואיתמ םג רתויו

 ,םייטרואית תויוסחייתהו תונויער וישכע ופסוותה ,םייטנמורה תונויערהו תוינמוהה ,תישגרה היציאוטניאל

.הפוקת התואב ןה ףא וססבתהו וחתפתהש תויטילנאוכיספהו תויגולוכיספה תוירואתה  לע וססבתהש  

:  תונמאב לופיטב תוטלוש תושיג יתש לע רבדל ןתינ זאמ  

(Art as Therapy -  לופיטכ תונמאה תחאה  לופיטה לש םיינושארה תונויערל הנמאנ הרתונש )

 םצעש החנהה ךותמ ואציו  איהש יפכ תונמאה לש אפרמה החוכ לע שגדה תא רומאכ ומשש תויונמאב



 

 

עדומ תתהמ םינכת תאלעה רתיה ןיב תרשפאמו תאפרמ תיתריציה הלועפה  אלל םג ,םדוביעו 

.םילימ  
(  תונמאב היפרתוכיספה ,הינשהו Art Psychotherapy  תושיגמ היתוחנה תא תבאושה ) 

 רדחב ישילש טקייבוא לאכ תונמאה תריציל תסחייתמו תונוש תויטילנאוכיספו תויטיופרתוכיספ

 הווהמ וז השיג יפל תונמאה .תיתונמאה הריציהו לפוטמה לפטמה - הרבעה יסחי לש שלושמ רצויה לופיטה

  .תילופיטה היצאוטיסב הרבעהל טקייבוא - תונמאה תריציו יטיופרתוכיספה הדשה ךותב ילכ

 ןיב תונמאה םלועל לופיטה םלוע ןיב .תומלועה ןיבו תופשה ןיבש םוהתל לעמ רשג םיווהמ ,תויונמאב םילופיטה

 ןיב םג הירטאיכיספבו ילולימ אלל ילולימה ןיב ,שפנה לש םינושה םידממה ןיב ,ינוציח םלועל ימינפה םלועה

 םע םידדומתמ תובר םימעפ ונמצע תא םיאצומ תויונמאב םילפטמה ,ונא  .האופרה םלועל תונמאהו לופיטה םלוע

.םילעופ ונא ןכותב וללה תונושה תופשה ןיב רוביחה ,םוגרתה ,רושיגה רגתא  

 .םילפוטמל םגו תווצל םג חוור עיצמ ,תירטאיכיספה הקלחמב יעוצקמ ברה תווצב תויונמאב םילפטמ לש תוחכונ

 תלוכיל סחייתמש לפטמ ,המישנל ,ולש חנמל ,ףוגל בל םשש לפטמ .וילפוטמ לע תפסונ היאר תיווזב הכוז תווצה

 לפוטמה .לפוטמה תא ןיבהלו תוארל יעוצקמ ברה תווצה תלוכי תא ביחרמ ,תיתונמאה הריציה ינכתל ,תיקחשמה

 איבהל לוכי אוה וב קיפאה תא אוצמל לוכי ,יתצובק וא ינטרפ ,תויונמאב לופיטב ףתתשהל לוכיש ירטאיכיספה

 ,בחרמב לועפל םתוא םידדועמש םילפוטמ .טרפב ילופיטה תווצה יפלכו ללכב םלועה יפלכ ,יוטיב ידיל ומצע תא

 תיווחמ קלחכ ,םהלש םייחה תוחוכ תא ליעפהל םתוא םידדועמש םילפוטמ םה – קחשל ,רוציל ,םושנל ,עונל

.םהלש המלחההו לופיטה  

 ילכלכה םרוגה עיפשמ ןאכ םג ,םוחת לכב ומכ ,ונרעצל  ,ליעל רומאה לכ ףא לע ?ץראב ןאכ הרוק המו

 הניקת תרשפאמ אל ,חכ תוצובק לש םיצחלו םיילכלכ םיצוליא לשב תבכעתמש הארנש ,הקיקח רדעיה .יטילופהו

 .יוצרהמ הברהב ןטק ץראב הירטאיכיספב תויונמאב םילפטמה לש םרפסמ ,םויה דע ,אצוי לעופכ  .עוצקמה לש

 ,תויעב לוטנ אל םא םג ,תיסחי רדסומ ןפואב תויונמאב םילפטמ "גרבתהל" וחילצה הב  ,ץראב הדיחיה תכרעמה

 תותומע ךרדו ךוניחה דרשמ ךרד םויכ םיקסעומ ירוביצה רזגמב תויונמאב םילפטמה בר .ךוניחה  תכרעמ איה

 תיצחמכ( תויונמאב םילפטמ 3500 -כ םויכ םיקסעומ דבלב ךוניחה דרשמב .ףצרה לע וא ןוכיסב םידליב לופיטל

 םע ההוזמל ,ץראב עוצקמה ךפה ךכ ....םילפטמ 300-מ תוחפ ונתכרעהל שי הירטאיכיספב )ץראב םילפטמהמ

 תונוש תורוצב תוירסנאלירפ ,םילאשומ םינקת יקלח .ףפורתהו ךלה הירטאיכיספה םע רשקהו ךוניחו םידלי



 

 

 יטמרד יונישל הווקתה םג .לארשיב הירטאיכיספב םויכ תויונמאב םילופיטל סיסבה ונרעצל םה ,תויובדנתהו

 ,ונמצע תא ונאצמ ךכ .לחוימה יונישה תא ןיידע התיא האיבה אל ,שפנה תואירבב המרופרה תסינכ תובקעב

 ירסחו ,דסוממ ידומילו יעוצקמ רוקמ ירסח ,םירזופמו םידרופמ ,םיטעמ ,ץראב הירטאיכיספב תויונמאב םילפטמה

.ונינפב דימעמ אוהש םיידוחייה םירגתאלו ירטאיכיספה םוחתל םייפיצפס הכרדהו הדימל יכילהת  

 תויונמאב םילפטמה תא ןגראלו ץבקל ,תהי לש ותוסח תא לביקש ץמאמ ,תונורחאה םינשב ונישע ,תאז תובקעב

 םוחתה ישאר לש םייתפוקת םישגפמ תנגראמה ,תהיב הירטאיכיספ תדעו תמייק ,םויכ .ץראב הירטאיכיספב

 תמלשומ הלא םימיבו הז ןויע םוי תמגודכ ןויע ימי ,פאסטוו תוצובק  ,ץראה יבחרב םירטאיכיספה םיזכרמב

.בקעי ראבב םייקתתש הירטאיכיספב תויונמאב םילפטמל תיעוצקמ תומלתשה תינכת לש התיינב  

 ונתעדל  םיבושחה תויונמאב םילופיטה תא ססבלו לידגהל ,"חטשהמ" "הטמלמ" תצמואמ הדובעב ,םיסנמ ונא ךכ

.לודגבו הירטאיכיספל ורזחיש ךכ ,שפנה תואירבב לופיטה ךרעמב ךכ לכ  

 .םילוחה תיבב םוחתה תא ססבלו חתפל הלהנהה םע ףותישב רוטקסה לש לודג ץמאמ השענ ,התוולשב ןאכ םג

 םע דחיבשו םילוחה תיבב לופיטהו זופשאה תורגסממ תחא לכב םיבלושמש תויונמאב םילפטמ 40-מ רתוי ונל שי

 םילופיט .ונלש םילפוטמהמ תחאו דחא לכל תויונמאב םילופיטה תא םיאיבמ ,הנש לכ םיטנדוטס 30-ל לעמ

 תיב יבחר לכב םיכרענ – תונמאו המרדוכיספ ,היפרת המרד ,היפרתוילביב ,העונת ,הקיסומב תוצובקו םיינטרפ

 תלוגשכ ,תואפרמבו תוקלחמב תולעופ חותפ וידוטס תוצובק .תואפרמב ןהו זופשאה תורגסמב ןה םילוחה

 םיאצומה םילפוטמל תבאוש ןבא הווהיש םיווקמ ונאו הלא םימיב ךנחנש תונמאל חותפ וידוטס בחרמ – תרתוכה

.תיטסלפה תונמאה תפשב םלוק תא  

 תצובק םע העונתב לופיטב הדובע גיצת יקסניבול ידע – ונלש םילפטמה לש םתדובע לע עמשנ ,םויה ךשמהב

 תלפוטמב היפרתויליבב לופיט לע רפסת הליש ןיירוא ,תויטמוס תוערפהמ םילבוסה האפרמב םילפוטמ

 תקלחמב תזפשואמה הרענב תונמאב לופיט לע רפסת ימוקת תירש ,הרוגסה הקלחמב תזפשואמה תינרפוזיכס

 תואצרהה םלואב ןאכ םילפטמו םילפוטמ לש הרישהו תונמאה תוכורעתמ םשרתהל ולכות םויה לכ ךרואל .רעונה

.תונמאל ונלש  וידוטסב רויסלו הירלג חישל םכתא ןימזנ םירהצה תקספהבו יבולבו  

 םינוידהו תואצרהה יווילב ,םילוחה תיבב ןאכ םילפטמה לש המישרמהו תצמואמה הדובעל וז הצצהש הווקת ילוכ

 הבישחה תא וביחרי ,םויה הפ וצריו םתוחכונב ונתוא ודבכיש חטשהמו הימדקאהמ םידבוכמ עוצקמ ילעב לש 

.ץראב הירטאיכיספב הזה בושחה עוצקמה סוסיבו תיינבב ףסונ ךבדנ ווהיו  



 

 

  
 

 
 

 

 


