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 ככה זה התחיל

 הסיפור התחיל ממש כמו באגדות:

 לפני שנים רבות הייתי אימא לשלושה ילדים, 

 אימא לבן בגיל ההתבגרות ושתי בנות קטנות.

 עד כה בני היה ילד נורמטיבי לחלוטין:

 למד בבית הספר, השתתף בחוגיי נוער שוחר מדע

 , באוניברסיטת רמת אביב, עסק בספורט

 שיחק עם חברים בשעות הפנאי.

 

 אחד ראיתי שעובר עליו משהו,יום 

 התחיל להתבודד, להסתגר, ראיתי עצב בעיניים...

 ניסיתי בכל כוחי לברר מה קורה, 

 אך לא היה מוכן לגלות.

 

 ביא אותו,להאמרו הם פניתי לפסיכולוגים, 

 לא הסכים בשום אופן - הצעתי לבניאך כש

 ללכת לתיכון. לאט הפסיקולאט 

 

 :"הרגיעו" אותיאימהות אחרות 

 "גם בן שלי לא סיים את התיכון,

 אחרי הצבא השלים את הבגרות".ו

 

 מצבו של בני הלך והדרדר, אך 

 הוא איבד כל קשר עם המציאות,
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 התחיל להתנהג מוזר,

 קשר עם הסביבה, יתפחות ופחות 

 התחיל להיסגר בתוך עצמו,

 ..עם קירות.ו לדבר עם עצמו

 

 ,שיום אחד נאלצתי לפנות לרופא משפחה עד

  ,שהסכים לבקר אותו בבית

 הוציא מכתב לפסיכיאטר מחוזי...מיד ו

 ,בני נלקח להסתכלות בוועדה פסיכיאטרית

 אשפוז!!! – שבה קיבלנו את גזר דין הכואב

 

 קשה לתאר את גודל הכאב וחוסר עונים

 שהייתי שרויה בהם באותם הימים.

 הייתי קרועה לגמרי!

 

 אשפוז ראשוני במסגרת הטיפול תרופתי יומיים של  –לאחר יום 

 :שהוא חזר לעצמוהתרשמתי ובאתי לבקר אותו 

 מהסטיגמה של חולה פסיכיאטרי  דיבר בהיגיון והביע דאגה

 והשלכותיה לעתידו.

 

 חגיגית"הודעה "יחה עם רופא קיבלתי שב

 לוקה סכיזופרניה, סוג הכי קשה, שבני

 ויצטרך ליטול תרופות באופן קבוע.

 

 להשלים עם זה!ליבי לא היה מוכן 

 ,היה לי קשה מאוד לקבל שנגע בבני דבר נוראי כזה

 מה לעשות עם זה!של מושג שלא היה לי שמץ 

 למי לפנות?

 מה נכון ומה לא?

 טעות שלי יכולה לעלות ביוקר אחר כך לבני 

 ורק המחשבה הזאת גרמה לי לשיתוק!
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 בכלל הייתי מודעת לכל הנזקים של התרופות 

 גם ברמה של בריאות  -בפרט  הפסיכיאטריותו

 בריאות פיזית. תנפשית וכמובן ברמ

 הייתי בפאניקה!!!

 

  :התחלתי לגשש באפלה

 ני מטפלים, יפניתי לכל מ

 כולל מטפלים הוליסטיים,

 אף אחד לא ידע באמת איך לעזור לי. – שוואוהכל ל

 רע בעדן שלפני האינטרנט...איכל זה 

 

 אחד בני קיבל החלטה על דעת עצמו םיו

 לא ליטול יותר תרופות,

 גם לו היה קשה לקבל את ה"רעיון" - כי מן הסתם

 להיות חולה כרוני צמוד לתרופות כל חייו.

 

  - ושובמצבו החמיר אך 

 אשפוז, שחרור...

 אשפוז, שחרור....

 

 

 ליבי היה שבור, אך הייתי חייבת

 לעבוד..., תלהמשיך ולתפקד, לגדל את הבנו

 בכאב רב נאלצתי להכניס אותו להוסטל.
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 לראות מה התרופות בלתי נסבלהיה 

 – ם" עושים לווכל "הטיפולי

 התרופות לא החזירו אותו לחיים נורמטיביים,

  –ההפך 

 הוא לא תפקד,

 ידיים שלו רעדו,

 המצב הנפשי דווקא החמיר. 

 

  –הייתי על סף התמוטטות 

 שממליצים לי ה"מומחים"תי שאין תקוה ומה ראי

 רק מזיק! אלא –לא רק שלא עובד 

 

 כשהיה בבית בסופי שבוע וחגים

 ,צתי לתת לו תרופותלונא

 לבי נקרע מכאב,

 הרגשתי שותפה לפשע...

 –אך לא שקעתי בקרבנות ורגשות אשמה 

 אלא המשכתי לחפש.

 לאחר שנים רבות של חיפוש בלתי פוסק ולימוד

 מהקלחת הזאת!הצלחתי להוציא אותו 

  -לסיפור המלא תכנסו ל

 מאחורי הקלעים של פסיכיאטריה "

   "והשלכותיה על חיי הפרט והחברה
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 הקשיים שבהם נתקלים ומה הדרך הנכונה להתמודד איתם:

 אסון הזה,האני יודעת שכל מי שנפל עליו 

 מבין ומזדהה עם הכאב שלי.

 ואני מודעת לכאב, לחששות, לספקות

 דים שלכם, חולפ

 כמוכם.בדיוק כי הייתי שם וחוויתי אותם 

 

 עקבות האי ודעות,בומה שאני יודעת היטב זה ש

 חוסר ניסיון עושים טעויות רבות.וחוסר ידע 

 כאן ועכשיו למנוע מכם ליפולאני רוצה  לכן

 באותם מקומות שבהם נפלתי

 ולחסוך מכם המון כאב ועגמת נפש!

 

 ונים לפסיכיאטר פהטעות הנפוצה הראשונה היא ש .1

  נוספים.המומחים ה עםולא בודקים שעושה אבחנה 
 

 אבחנה מוטעית עלולות להיות גורליות,הההשלכות של 

 -ן לתקן אותולפעמים בלתי אפשרי שקשה 

 מפגיה קשה בבריאות, עגמת הנפש ועד להתאבדות.

 

 לצערנו הרב יש "שפע" של דוגמאות ועדויות באתר

 עמותת מגן לזכויות אנוש. 

  תעיינו במאמרים, תצפו בסרטונים:

/http://www.cchr.org.il 

 צפו גם בסרטונים של קרן נויבך:

http://www.cchr.org.il/
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/https://www.facebook.com/seder.yom 

 זה לא כל הרשימה...גם ו

 לעוד פסיכיאטר שיש לכם עליוככל הפחות תפנו 

 המלצות מניסיונם האישי של האנשים.

 בהמשך אדבר גם על אלטרנטיבות.
 

 מאשפזים את בן משפחה שהטעות השנייה היא  .2

  בבית חולים פסיכיאטרי,

  ,ישנם מסגרות אלטרנטיביותכאשר היום 

 .שלא היו קיימות בעבר

 אנשי צוות של בתי חולים פסיכיאטריים 

 .ומנוקריםברובם קרים 

 וחוסר אנושיות, מה שמנהל אותם זה בעיקר פחד

 פחד מהמטופלים שיגרמו נזק לעצמם ולסביבה.

 אם נכנסתם לפחות לקישורים הנ"ל,

 אין צורך שארחיב על זה כאן...

 

 גם אם ישנו שם מישהו אנושי, 

 באפשרותו לתת את מלוא תשומת לב אין

 למטופל עקב עומס בלתי סביר במחלקה.

 שיקירכם יקבל לרוב הוא  "טיפול"ה

 כמויות בלתי סבירות של תרופות,

 חוסר כבוד בסיסי, בידוד, קשירה וכדומה.

  ים הנ"ל.אתרבממליצה לבקר שוב 

 

 במסגרות האלטרנטיביות 

  -בתי איזון "סוטריה ישראל"  דוגמתכ

 גישה אנושית לכל מטופל,

 פיקה לכל הדיירים,כמות המטפלים בהם מס

 -טיפול תרופתי במצב קריטי גם אם יקבלו 

https://www.facebook.com/seder.yom/
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 , עד חלוף המשבר הוא יהיה במינון סביר ולפרק זמן מוגבל

 ,כך שהתועלת תהיה גבוהה מהנזק

 לא יהפוך את המטופל לחולה כרוני זה

 .ולא תהיה סכנת התמכרות וקושי להפסיק ליטול אותם

 

 מה שמנהל את אנשי צוות בהם זה אהבה!

 חיבוקים וחיזוקים.הטיפול שיקבלו הוא הקשבה, הכלה, 

 מתקבלים בברכהבני משפחה וחברים של הדיירים 

 וזוכים למלוא תשומת לב של אנשי הצוות.

 ,גם תזונה בריאה הדיירים מקבליםובנוסף לכל זה 

 .שמהווה חלק מאד חשוב בהחלמתם

 http://soteria.org.il/ הנה קישור לאתר שלהם:

/https://www.facebook.com/soteria.israel 

 , נכון להיום,היאוהגדולה הבעיה היחידה 

 שהם לא מוכרים ע"י קופות חולים ואין סבסוד.

  לחודש₪  19,000היא העלות שלהם 

 הם לא נגישים לכל נפש.עקב כך ו

 , תמוגבל גם כמות המקומות בהם

 אך ממש לאחרונה נפתחו סניפים נוספים 

 .וישנה נכונות לפתוח עוד בכמה מקומות בארץ

 יקבלו סבסוד.גם ו אכן ייפתחוכולנו תקווה ש

 

 יום. דייר –ישנה אופציה שהיא פחות כואבת לכיס  והיא 

 ניתן לבחור כמות הימים וכמות השעות שהמתמודד 

  –ומקבל טיפולים למיניהם מבלה במסגרת התומכת 

 שיחות עם פסיכולוגים, דיקור סיני, תזונה בריאה ועוד...

 

 כפי שציינתי, זו דוגמה וישנם פתרונות נוספים.

 באתר עמותת מגן לזכויות האנוש

 /http://www.cchr.org.il , 

http://soteria.org.il/
https://www.facebook.com/soteria.israel/
http://www.cchr.org.il/
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 המטפלים.'אלטרנטיבות' תמצאו רשימת תחת לשונית 

 ,ליצה לבדוק גם לגביהם באתרים שלהםממ

 האם יש המלצות ועדויות אמת.

 

 ליטול תרופות לאורך שנים.  היאהטעות השלישית  .3

 התרופות מדכאות סימפטומים מסוימים, 

 הופכות את האדם לזומבי אך 

 גורמות נזקים בריאותיים כבדים, ו

 טשטוש חשיבה, כגון 

  ועוד. , דמנציהידייםרעד בסוכרת, 

 –מה יותר משכנע מהסרטון הזה? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=483&v=2ntr

qAJhbPA 

 

 תרופות בכל שלב, הניתן להיגמל מ

 אך ככל שעובר זמן רב יותר סיכויי הצלחה 

 הולכים ופוחתים. 

 כמובן, אין לכם ידע וניסיון לעשות את זה 

 בדרך נכונה ובטוחה.

 ליווי של המומחה ל זקוקהנגמל 

 ואתם צריכים ייעוץ והכוונה

 במידה והחלטתם לעשות את המשימה בבית.

 ניסיונות רבים לבצע את התהליך 

 וגרמו לייאוש ועגמת הנפש  ללא ליווי הולם נכשלו

 בני המשפחה.של הנגמל ושל 

 ממליצה לבקר באתר של אמיר פורט,

 המתאר את דרכו הארוכה להצלחה

 .בתהליך הגמילה מתרופות פסיכיאטריות

 http://www.amirporat.co.il/ –הקישור לאתר 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=483&v=2ntrqAJhbPA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=483&v=2ntrqAJhbPA
http://www.amirporat.co.il/
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 שאנשי הממסד מפרים ותקנון ישנם חוקים ברורים  .4

  .ההאוכלוסייומשרים פחדים על 

 נפשעת שלהם לעתים אין להיכנע להתנהלות 

  המוסמכים לטפל במקרים האלה,אלא להיעזר בגורמים 

 נכונה מול המוסדות.התנהלות בה אשר יעזרו לכם

 כם לפנות לעורך דין המתמחה בנושא,עלי

 .מנושקיבלו עזרה מעשית מרצוי לקבל המלצות מאנשים אך 

 

 בריאות הנפש,בתחום ת הפועלישנן גם עמותות, 

 כדאי לבדוק האם ישנן המלצות ועדויות על ההצלחות, ,ושוב

 ולא רק מה שהן מספרות על עצמן.

 

 מאחורי הקלעים של פסיכיאטריה והשלכותיה "בפרק 

 "על חיי הפרט והחברה

 על בני  אני מתארת איך הצלחתי להגן

 פעם אחר פעם, וגם זה רק חלק מהסיפור,

 שם.גם שלא תוארו  י היו עוד מקריםכ

 

  :ישנו חוסר וודאות ובלבול בהתנהלות מול המתמודד .5

 הקשר אתו מתערער, 

 של בני המשפחה יורד עצמי ביטחון 

 וזה מחמיר את המצב עוד יותר. 

 על המטופל להרגיש קרקע בטוחה, 

 תמיכה ואהבה של בני המשפחה.

 , זה נשמע מובן מאליו שכך זה אמור להיות

 מי שנמצא במציאות הזאתולקיים ממש לא פשוט אך 

 מאד לא קל לו לא רק לא ליפול בעצמו, אלא גם

 לתמוך בצורה יעילה בבן משפחה שכל כך זקוק לו.

 

 מאחורי הקלעים "בפרק  - אז איך עושים את זה?

 "של פסיכיאטריה והשלכותיה על חיי הפרט והחברה
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 אני נכנסת בהרחבה לנושא הזה ונותנת תשובות מפורשות.

 

 היא להתמסר לגמרי  תמוטעיוהההפוכה הדרך  .6

  לטיפול במתמודד ולוותר על עצמכם.

 למצוא איזון בריא בין השניים.  עליכם

 למצוא את שביל הזהב,  שוב, מאמן רגשי יוכל לעזור לכם

 כי אתם לא פחות חשובים מהיקרים לכם.

 קחו דוגמת הנחיות שקיבלנו במלחמת המפרץ הראשונה,

 כימי: קודם כל לשים מסכת אב"כ כשהיה חשד להתקף

 על ילדינו, –על עצמנו ורק לאחר מכן 

 לא יהיה מי שיטפל בהם. –כי אם נפעל אחרת 

 

  ,תמימה של חלק מההוריםהנתקלתי בטענה  .7

 רפואי להנחות אותם בדבר המוסד השעל אנשי 

 התנהגות ההורה מול הילד שלהם, 

 מהם.  לעזרה מסוג הזהאך אין לצפות 

 שהדבר לא בהגדרת התפקיד שלהם, נתחיל מזה

 משפחה, שותפים לטיפול במתמודדבהם לא רואים בנו, לרוב 

 אלא מכשול, הפרעה, והיו מעדיפים שלא נתערב.

 

 לצייד אתכם בכלים הנכוניםרגשי יוכל  ןרק מאמ

 והמתאימים למקרה הספציפי שלכם, לעזור לכם 

 להתחבר למהות שלכם, ללבכם, ודרכו להתחבר

 של ילדכם, למצוא מילה נכונה בכל מצב,לנשמתו 

 לעודד ולחזק אותו ובכך להשרות שלווה במשפחתכם.
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 מי אני ואיך אני עוזרת לאנשים לעבור את הדרך:

  ,לא רק שעשיתי את כל הדרך בעצמי ובכן,

 .אלא גם למדתי המון והפכתי את זה לייעוד חיי

 בעבודתי אני משלבת ולמדתי אימון רגשי 

 מספר שיטות בהתאם לצורך המתאמן. 

 עוצמתיות ביותר היא האחת השיטות המרכזיות ו

  אנתרופוסופי, המבוססת על ידע 'אמפתיה מתודית'

 ומאפשרת לתת מענה הולם לבעיות המטופל 

 תוך מספר מצומצם של המפגשים. 

 מאמנים בודדים בארץ שולטים בשיטה.

 
  ,המבוססת על אבחון מהות האדם ,שיטת 'התדר'

  תהליךמאפשרת לדייק את ה ,הייעוד שלוהיכולות וגילוי 

  המתאמן. למנוע הליכה בכיוונים הלא מתאימים לאישיותו

 כל זה יאפשר לכם, הורים יקרים,

 ,בכלים עוצמתיים ולהצטייד 'השרירים הנפשיים'חזק את ל

 ללוות את יקיריכם  עזרו לכםיאשר 

 .ככל האפשר םעצמאיולחיים בריאים 

 

 האנשים שמגיעים אלי רוצים:

וביל אותו לשיפור יהטוב ביותר עבור המתמודד שאת המסלול  בנותל .1

 חזיר לחיים נורמטיביים ככל האפשר.יוהחלמה ו
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 מול המתמודד. ותתקשורת נכונולקבל כלים והכוונה להתנהגות  .2

  ,לא לוותר על החיים של עצמםלקבל כלים איך  .3

 עם כל מה שיש בהם וגם להישאר מאוזנים רגשית 

 ולא להיפגע בריאותית.

 לקבל כלים והכוונה בהתנהלות מול המוסדות. .4

 

 את כל המעלות הנחוצותנותנן להם אתי  העבודה

 להצלחת המשימה ובמהלכה מקבלים:

  ליווי ילדיהם ברורה ומפורטת של תהליךתכנית 

 המותאמת ,בגמילה מתרופות פסיכיאטריות

 כוללת המלצות והספציפי למקרה 

 ;למומחים המלווים למתמודד

 מודלעמחזק ומאפשר  אמון רגשי  

 כדי להגיע לתוצאות כל המשימות הדרושות ב

 מאוחלות בדרך בריאה ובטוחה.ה

 ה בהתנהלות בונה ומחזקת מול הילדהכוונ , 

 .יצאו מורווחים מהתהליךכך שכל הצדדים 

 בדבר התנהלות הנכונה מול המוסדות,  הנחייה 

 בתהליך.כך שלא יפגעו 
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 ים יהנה מה שמספרים האנשים שכבר חוו את השינו

 החיוביים בחייהם:

"עברנו דרך משותפת שבהחלט הפכה אותי לאדם  -חיה שרעבי מרחובות 

 שמקבל אחרים, ובעיקר את עצמי"

 אור.אורית היא כלי של , כשמה כן היא אורית רובנובסקי

 להתבוננות אחרת אורית פתחה לי צוהר

 במיוחד עבורי. דרך ארגז כלים שנבנה

 שקופה וללא מגננות. הרגשתי שאני יכולה לעמוד מולה

 האנרגיה המיוחדת שלה, בגלל סיפור חייה הלא רגיל,

 מקנה לה יכולת בלתי רגילה, עטופה באהבה וחוסר שיפוטיות.

 .יתי ולקבל ולסלוח לחולשותיהעבודה מולה גרמה לי לאשרור של חוזק

 אדם ללא שיפוטיות יכול לחיות חיים מלאים ושמחים יותר.

 אורית היא אור לבן שיכול להכיל את כל צבעי הקשת האנושית.

 ובעיקר את עצמי. עברנו דרך משותפת שהפכה אותי לאדם שמקבל אחרים,

 אז אם אתם לא מרגישים בתדר, אורית יכולה לכוון איזונם.

 תודהועל כך 

 חיה

 

 וזה שינה את חיי!" גיליתי את עצמי מחדש"-אילנה גוכטל מאשקלון: 

 גיליתי את עצמי מחדש וזה שינה את חיי: תהליך האימון אתךב

 מה שהיה חסום ומודחק התעורר לחיים.

 גישה רצינית ולא מסחרית אלא רצון אמתי לעזור 

 למטופל גרמו לי לסמוך עליך.

 מודעות רגשית;כתוצאה מהתהליך העליתי 

 משהו בחיים, כמו אוטומט עולות הנחיות, אם קורה

 איך לפעול. תיש הבנת הסיטואציה ויודע

 מאד עזר חזון: היום אני יותר עוסקת באומנות 

 סיפוק ואיזון רגשי. יתן לונוזה 

 , הגשת החומר בצורה רגועה, שלך דייקנות
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 לא מעוררת התנגדות, הבעדינות  פשוטה ומובנת,

 .הבנהאת התשובות על כל השאלות מרחיבות עומק, 

 כישות אלוהית. יויחס אל הלהיבו אותי אהבת האדם

 

 ספציפיים ונכונים למקרה שלכם?רוצים לקבל כלים 

  עזור לושת ילדכםהתנהלות מול רוצים להכיר דרכי 

 –אציל את היחסים ביניכם? להבדרכו לחיים בריאים ועצמאים ו

 ללא עלות וללא התחייבות יעוץקבלו ממני במתנה פגישת 

 שעות לתיאום הפגישה 48אליכם תוך ואחזור  קישור הזההירשמו ב

https://lp.vp4.me/8yeq 

 

 תודה שהייתם איתי עד עכשיו

 מאחורי הקלעים של פסיכיאטריה והשלכותיה " -וכעת תעברו ל

 "על חיי הפרט והחברה

https://lp.vp4.me/8yeq

