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 ?מה תמצאו במדריךפרק ראשון: 

 שחוויתי בחיי,   המדריך הזה נכתב מתוך כאב הכי גדול

 שנה  25-מ  כאב שמלווה אותי למעלה

 אור בקצה המנהרה.  מתחילה לראותאני ורק עכשיו 

 

יתר בני משפחות לפונה לאימהות, לאבות, לאחים והמדריך 

  י נפש.לגדרו כחווהמתמודדים עם מי שה

 

 את הקשר שלי לנושא, תכםכדי שתבינו ותחושו בכל סיבי נשמ

 שכתבתי לפני שנה:לבלדה אפנה אתכם 

 

 'מבט לאחור – 'מקום של אם לסכיזופרן

  –אם לבן סכיזופרן 

 מבאס, מחרפן,

 לא ניתן לתפיסה,

 סה;אהרגשת הב

 כשהדבר רק התגלה

 היית בהלם, בהלה,

 פתרון חיפשת את נואשות,
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 היית עם שתי בנות קטנות...

 חיפשת מזור, חיפשת נסים,

 לבך נשבר לרסיסים;

 שניםאטמת אותו, עברו 

 את לא כאבת, חלל בפנים...

 בהעדר פתרון מתאים

 מסרת את בנך בידי רופאים,

 הבן שקע בשיגעון

 ואת היית בקיפאון.

 לא ידעת רגע נחת,

 התמלאת בבושה,

 פעלת מתוך פחד

 היית חלשה.ו

 כססת ציפורניים,

 :נייםיחרקת בש

 "את לא אימא טובה" 

 -"לא שווה"  -פירושו 

 כך חשבת לך שנים,

 בוערת בפנים,אש 

 כך סבלת לך בשקט,

 כאבים לא פורקת.

 אך יום אחד אירע פיצוץ,

 וזה מה שהיה נחוץ

 כדי לשנות את המצב:

 הגיעה הודעה שצו

 ממתין, אשפוז כפוי לבנך

 פנית מיד לעורך דין:
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 ערערת, עצרת, החלטת לעד

 להתמודד עם זה לבד.

 החזרת להוסטל מפתחות,

 אוויר נכנס לך לריאות...

 נמצא הוא בביתךמאז 

 וזה מקל על נשמתך.

 לילות, ימים, באים, יוצאים,

 אוויר ומים, שדה קוצים,

 שוב חווה מועקות,

 אך אפשרת לך לבכות,

 מגלידים כבר פצעים,

 נשארים סימנים...

 פחד, חוסר אונים

 :יםהם ממש נכס

 –מסכימים  םלקבל

 מצילים.נפש, גוף 

 נפש צללת,הלתוך 

 חושך סללתהבתוך 

 חדש בדרכך,שביל 

 בו יכולת בהמשך

 לקבל בפשטות:

 לא כהבל או שטות,

 "זה מה שיש",-לא כ

 וגם לא לפשפש

 בתוך ים מחשבות

 מדכאות ומסוות

 אור בדבראת ה
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 נסתר האוצר! בו

 מתוך חושך, דממה

 פורץ אור של חמה.

 גל עולה ויורד,

 הוא נכנע ומורד,

 אש של כעס מבעירה

 להבות יצירה.

 צדפה,פנינה גדלה בתוך 

 חשיפההאך עד לרגע 

 יש תהליך ארוך שנים

 בו מתפתחים ומשתנים

 –ומשתרע בך כאב 

 זה תהליך פתיחת הלב,

 –נפשך פתאום התרחבה 

 היוולדות של אהבה! אתז

 

 

לצדדים האפלים של התחום  את תשומת לבכם התוויהמדריך 

ציע דרכי התנהלות ישים זרקור על הנקודות החשובות ויהזה, 

 מהמקובל. ותשונ

 

 מטרת המדריך להושיט לכם יד, קוראים יקרים, 

 וללוות אתכם בתהליך הצלת הנפשות הזקוקות לעזרתכם,

 בדרככם ההתפתחותית.תהליך שיקדם גם אתכם 

  



7 
 

 

ועמידתו  'ביתי הפרטי'-ל מבטפרק שני: 

 סביבתייםהבמפגעים 

 

)הבלדה(,  פניכםעלי לציין שבעקבות הסיפור שהבאתי ב ראשית כל

 היו לי רגשות אשמה כבדים ומחשבות שפספסתי משהו, 

 . וכדומה שהפקרתי את בני

 

 די מהר הבנתי שאם אמשיך "לאכול" את עצמי, 

 זה לא יקדם אותו ולא יאפשר לי לדאוג לו במלוא כוחי, 

 וכפי שתראו מיד, 

 בשנה שחלפה. כוחות עלנדרשתי להפעיל 

 

לאחר הצלתו מאשפוז כפוי במאמץ נפשי וכלכלי אדיר והחזרת 

המפתחות להוסטל, פניתי לסל שיקום של משרד הבריאות 

 בבקשה להתאים לו מסגרת תעסוקתית וחברתית. 

 

חלפו כחודשיים עם פניות חוזרות ונשנות בטלפון ובפקס ללא 

 מענה ואז צלצלתי לפניות הציבור וממש זעקתי: 

 ת או משרד המוות?""אתם משרד הבריאו

 

 , ח"ופחודשים קיימו וועדה בכותלי סניף ק 4.5כעבור 

 קבעו לו דיור מוגן ומפעל מוגן. ו בו היה במעקב,
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  .בני ביקש שבמסגרת המפעל יכינו אותו לעבודה בשוק החופשי

 

 פרטים, הלא אכביד עליכם עם פרטי 

כל , למרות ת הוועדהאת החלט "ח לא קיימהופקאלא רק אציין ש

ומשרד הבריאות לא עשה מעקב  המאמצים שלי לקדם את העניין,

 כעבור חצי שנה פג תוקפה. .ביצועהאחר 

 

 לאחר מכן התרחשו דברים לא סימפטיים נוספים, 

 , עד לוועדה הבאה, בה הציבובלשון המעטה

 אולטימטום שייקח את כל התרופות שקבעו לו 

 ( מאד פניים קשים)למרות הנזקים הגו

 ואז יקבל את המבוקש: 

 אמרו בפרוש! –"הרי אתם פונים למשרד הבריאות" 

 

  שאלתי. –"רק לסמם אתם יודעים? אין לכם דרכים אחרות?" 

רוח" אלא לעזוב את קופת החנות "ט החלטתי לא להילחם נגד

 . חולים, בה הינו עד כה

 

 

נותר רק לקוות שבקופת 

 חולים החדשה ה

העניינים יתנהלו אחרת, כפי 

 שהבטיחו.

 

 לא בריא בנפשו, כעת נכון שבני 

 . , כפי שקבעו "המומחים"בהלא לעצמו ולא לסבי ,אך לא מסוכן

 

מברך את אלא רק  ,הוא מספר סיפורים הזויים, אך לא פוגע באיש

 כל מי שפוגש בדרכו.
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 הוא עצמו.  -וא הנפגע ה ,ותיראו בהמשךוכפי שראיתם 

 

במהלך השנה משטרת גדרה עשתה שני ניסיונות לקחת אותו 

 שד יודע על מה.הלחקירה, 

  

 בפעם הראשונה הצלחתי להרגיע את הרוחות טלפונית, 

 ,לתחנה ביבנה ו אותו בכוחאך כעבור חודש כן לקח

 זהרותיי. למרות א

 

רבתי חוקר פלילי פרטי ונסעתי ילהמלצת העורך דין שלי מיד ע

 במונית ליבנה. 

 ברגע ששמעו שהחוקר הפרטי בדרך לתחנה, 

 מיהרו "לסדר את העניינים" ושיחררו אותו. 

 

 הגשתי תלונה למחלקת חקירות השוטרים, 

  רה לפניות הציבור של משטרת ישראל.משם היא הועב

 

 מנה?ימה מי עומד מאחורי הפרשה? האם יטרחו לתת תשובה

 חודשים ללא מענה. רבעהאבינתיים חלפו 

 

אז כפי שהנכם רואים, לטיפול ממש לא קל בבני נוספה 

 התמודדות קשה ביותר עם הממסד. 

'ליבנת  ,ממסד הצמיח חברות טפילים כגון "זכותי"הש לא פלא

, אשר בונות את האימפריות שלהן על חשבון ואחרות פורן'

 הקצבה הדלילה של הנכים. 

 

במדיה נרחבת אך לצדם קמו עמותות רבות, יש חשיפה 

 שקורה בשטח הזה בארץ ובעולם ה חברתית על מה

 ילכו ויתרבו. אני מאמינה שהשינויים האלה ם.יוכבר החלו שינוי
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 לא במקרה אומרים שהכול מדויק ביקום. 

 בתקופה האחרונה זה היה בולט עבורי במיוחד. 

 

 הניסיון של מנהלת ההוטל לאשפז את בני, 

ההתמודדות עם הממסד, העובדה שבני היה ללא מסגרת 

"רפואה" -, חוסר אמונתי, שהיה קיים בי מלכתחילה בםממטע

  פסיכיאטרית והתערער סופית כתוצאה מהמאורעות המתוארות, ה

תהליך גמילה בכוחות עצמי  בני הובילו אותי להעז להעביר את

 מסמים פסיכיאטריים, 

 .הפחדות מכל הכיווניםהזהרות ואהת למרו

 וכנגד כל הסיכויים מצבו הולך ומשתפר מיום ליום. 

 וכמובן, יש עוד דרך לעשות.

 

אלינו משמיים כמתנה  היה משהו שנשלח אבל אל תחשבו שזה

 ממש לא! - חינם

 זה היה תהליך 

ה לאל, בין שמע ישראל לתוד

בין ייאוש לתקווה ולאמונה, 

 .לחמלה ולאמפתיה

 

 ,יו רגעים בהם הרגשתי כאימא לתינוק בגודל של גורילה ה

 חוויתי ועוד איך,  - פחדואל תחשבו שלא חוויתי 
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  !אך לא נתתי לו לנהל אותי

אבל בכל פעם הייתי חשבו שלא היו לי ירידות ונפילות, אל ת

 דמעות, מרימה את הראש וצועדת קדימה את הקמה, מנגבת 

 גדולה בלב.אהבה בזכות בזכות האמונה ו

 

 חברים יקרים, 

אל לכם לפרש את הסיפור שלי כקריאה לעשות את מה שאני 

 . לעולם לא אגיד לכם, בכוחות עצמכם עשיתי

 חברתיות: השומעים ברשתות שכפי 

 ממש לא!  -גם אתם תצליחו!"  -"אם אני הצלחתי 

 

 גיבורה היחידה שהתמודדה והצליחה. הני טוענת שאני יא

 ויבואו אחריי. היו כאלה לפניי 

 ואני מודעת לכך שייתכן שיהיו הפתעות לא נעימות 

 בהמשך דרכו של בני, 

 אך אשאר ערוכה לתמוך בו בחמלה ובאהבה 

 ואמשיך את דרכי מתוך חיבור למהות ולייעוד שלי.

 

 ולמי ששוקל ברצינות להעז לעבור את התהליך הקשה 

 אך המבורך הזה, אני ממליצה בחום להיעזר בליווי ובהכוונה שלי 

 )פרטים בהמשך( או של מומחים אחרים.
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 : יסודות בניין חיינוישישלפרק 

 מלידה לאם כלשהי.  יםנו עלי אדמות מתחילחיי

 מסוג מסוים,למשפחה אני במודע לא כתבתי 

 ,לאם חד הוריתכיוון שבימנו מספר הולך וגדל של תינוקות נולדים 

 שמגדלת אותם לבד,

  דלים אצל בנות/בני זוג מאותו מין,ג 

 ,ואפילו חלק לא זניח מילדים

  ,משפחה קלאסיתב וולדשנ

מוצאים את עצמם בשלב מוקדם או מאוחר של הילדות במשפחה 

 מפורקת. 

  .בלבד גם ילדים שגדלו בחיק אבותיהם םישנ

 

 כל אחד מאתנו מגיע לעולם עם מספר רב של תכונות, 

 לו. האופיינייםכולות וכישרונות י

 

 ומה צפוי לנו בהמשך דרכנו? 

 

היא ם הסביבה אפורייה,  יםגדל אנובה  ,אם הקרקע א'.

פרח נצמח ושנ םרוב הסיכוייותומכת,  , מבינהרגישה

 יחסית.ו בקלות נהפוטנציאל הגלום במלוא ממש את נו

 

רגישים  ואהסובבים אותנו לו היו מספיק נבונים במידה ו ב'.

 כלפינו, או שהיו שקועים בהישרדות קיומם, 

  ,לא נכיר במתנות הטמונות בנוייתכן ו
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  ,קיבלנו מקדוש ברוך הואאותן 

 כל ימות חיינו.  "על המדףומונחות עטופות "והן תישארנה 

 

 דרכנו בעולם תהיה סלולה קשיים, נפתח תלותיות, 

 חוסר ביטחון, קנאה ועוד.

 

בנסיבות  ,שכן במקרה השני ישנה אפשרות ודווקא ג'.

תפתח, נפרוץ את דרכנו ננגלה מי אנחנו, נלמד,  ,מסוימות

 מנהיגים.להפך ינאפילו בעולם ונהיה לזן חזק ועמיד ו

 

אור לא פחות מומה הדבר החשוב ביותר שכל ילד זקוק לו 

 מזון? מומים מאוויר, השמש, מ

 

מה הדבר הזה, שגם אם כל התנאים של סעיף א' מתקיימים, 

  ו?נגשים את עצמנ ייתכן ולא דיולעב

פתח נפיזית ונפשית, ש יםגדל בריאנאם רב ספק  –יתרה מכך 

  ו.ניחסים תקינים עם הסובבים אות

החשוב ו בצל הדבר נגשים את עצמניש יותר סיכוי ש - נהפוך הוא

 הזה מאשר ביתר התנאים.

 

אבל קשה להאמין שישנו מישהו שאין לו תשובה לשאלה הזאת, 

לא  ,השורות האלה יקוראמכם, אין לי ספק שחלק לא קטן 

ל וגדללא זכיתם ום כאת הדבר הבסיסי הזה בילדות תםבליק

 .חום ואהבה-מוקפים ב

 

 רעוע, אז אם היסוד של בניין חיינו 

 יתמוטט? הבניין בהכרחהאם 
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 יינו.ח י: אדריכלותעירבפרק 

 לא אחדש לכם אם אגיד שכל אדם הוא עולם ומלואו. 

 סיפור חיים מרתק, לכל אחד מאתנו 

 זיכרונות וחלומות מדהימים. 

ועוד הוסיף יום אחר יום לבנה כל אחד מאתנו בנה וממשיך ל

כולתו או כי נפשות וכאו לבקתתו, לטירתו או לארמונוביתו, ל לבנה

 ואמונתו בעצמו ובבורא העולם.

 

 . הקודםפרק הבואו נתבונן וננתח את המאופיינים בסעיף ב' של 

  ,אלההחברים הרוב הסיכויים ש

 , זכרות בפרקמובנוסף לפיתוח תכונות ה

  יצברו בעיות פסיכולוגיות ובריאותיות.

אמונה באלוהים הבא שניקח גם בחשבון שאנו חיים בתקופה 

ציבור הדתי ההוחלפה לרוב באמונה ברופאים ואפילו חלק ניקר מ

ם או לא מטיל ספק במה שדוקטור או פרופסור קובע לגבי בריאות

 ומצווה עליהם לעשות בנדון. םשפחתמבני  בריאות

 

 אני אישית נתקלתי בלא מעט מקרים המעידים על כך. 
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ה בחורה, יותר נכון אישה צעיר :מקרה אחד ממש הדהים אותי

 פנתה אלי לפני כשנה.   ,ונשואה

 היא רצתה לשפר את הזוגיות ולהביא ילד לעולם. 

 התברר שהיא נוטלת תרופות פסיכיאטריות. 

 

  ולעתים גם לפסיכולוגירולוג ונל ,הרי כמעט כל פניה לפסיכיאטר

ד לא קל ושמאמסתכמת במרשם לסמים פסיכיאטריים כבדים 

ים" להפסיק ליטול מומח"אותם  על ידילהיגמל מהם וגם חל איסור 

 אותם. 

 

פגיעה  היאהתרופות  אחתלוואי של ההיא ידעה בוודאות שתופעת 

במהלכו נלקח קלציום כן בעצמות ועקב כך היה לה פחד מהריון ש

 אישה. המגוף 

 היא אמרה שקבע תור לפרופסור שלה כדי להתייעץ. 

פרופסור אסר עליה להפסיק הכעבור מספר שבועות הודיעה לי ש

 את "הטיפול". 

לא נותר לי אלא לכבד את כניעתה לכפייה הדתית החדשה 

 הזאת.

 

  .שנים הכרתי חברה שהייתה לה קלסטרופוביהמספר לפני 

 פסיכיאטר נתן לה מרשם לתרופה. כמובן,

 על עבודה רוחנית, לה ה והמלצתי ניסיתי לעצור אותה מלקיחת

 אך תשובתה הייתה: 

 

"לוקחים כדור והכל בסדר, 

 אין בעיה".
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כשפגשתי אותה אחרי כמה שנים, ראיתי שהיא, האדם שהייתה, 

 כבר לא נמצא שם. 

בלי להבין  ככה ובוחרים בדרך הזאתוהיא אחת מרבים שחושבים 

 .ר על עצמםותשבעצם זה וי

 

 פגשתי עוד גברת שביקשה אימון רגשי, 

 גם היא נפלה למלכודת התרופתית הזאת. ש התברראך 

, תרגש עד דמעותלהוסרט  יכול לראותהיא שיתפה אותי שבעלה 

 אותו בוכה.  תוראל התאו קיצחמ אך

 

 לא רק סרטים.  –וקרוב לוודאי  אותה סרטים לא מרגשים

חושים ומה זה אדם ללא את ה ותהרי התרופות האלה מקפיא

 חושים? 

 

 התרופות האלה לוקחות ברזל מהדם.  - ולא די בכך

 'אני'-בסים לפעילות ה תאדומות של דמנו מהווהכדוריות ההרי 

 יסוד הפיזי של אישיותנו.  ן. כלומר, הבנפשנו

 

  ,'אני'ללא  עם מערכת חושים מוקפאת, האם אדם

                                                                 להיקרא אדם בכלל? כולי

 

נזק כבד לשמעתי על רופאים המודעים לחוסר תועלת ו

 , שהתרופות האלה גורמות

  מקבלים על זה את שכרם.הם כיוון ש ,אך רושמים מרשמים

 

בתמים מאמינים, או מעמידים פנים ושבאמת  אלהכגם פגשתי 

 פרי מחקר מעמיק. ןבתרופות האלה ושהמאמינים הם ש
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מחריד לראות חבורות  ממש יצא לי לבקר במפעלים מוגנים. היה

 מסוממים עם ידיים רועדות ותנועות ראש וגוף מוזרות.זומבי 

פגשתי כמה ולשמחתי הרבה 

בחורות ובחורים שהעזו 

נטילת הכדורים את להפסיק 

 את גורלם לידיהם.  תלקחו

 הצליחו ובגדול.  הם

 חלקם נהיו מטפלים בשיטות אלטרנטיביות שונות.

עלינו להבין ולהפנים שאנחנו ורק אנחנו אדריכלים של בניין חיינו 

 להרוס אותו! וות אועלאין זכות  יש בעולםולא

 

 פרק הקודם הולגבי השאלה שנשאלה בסוף 

 ות יסודות בניין חיינו, דאו

 כן קיימת אפשרות לצקת אותם מחדש.

 פרטים בהמשך. 
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  – מפתחות לביתי: שיחמפרק 

 האם קיימים ואיפה?

חות תיק מפאתנו תמיד בכיס או בתבדיוק כפי שעלינו לשאת 

 ביתנו הפרטי, ל

במפתחות הנכונים לביתנו הנפשי ושיהיו  להצטיידכך עלינו 

 זמינים עבורנו בכל עת.

 

כוש בכמה וכמה דרכים, אך לכולן מפתחות האלה ניתן לראת ה

יכולה לבוא  שרא ,התפתחות רוחנית -נה משותף אחד והוא מכ

 , כגון דת, קבלה ותורות רוחניות אחרות. ממקורות שונים

 

 אפשר לקבל השראה מרב, מגורו, לנסוע להודו, 

 ללמוד בקורסים מתאימים לכל נפש, אך חשוב ביותר 

 בר לעצמנו, למהות שלנו. חאת הדלת ונת פתחשנ

 

 נבראנו כצלם אלוהים, בורא העולם. כולנו 

 כולנו בוראים את העולמות הפנימיים והחיצוניים שלנו, 

 וד שדרה חזק בגוף הפיזי, ובדיוק כפי שאנחנו צריכים עמ

 'אני' הייחודי שלנו. -זקוקים לגב נפשי זקוף שהוא הכך אנו 

'אני', -המושלם של נפש איתנה וגוף בריא מהווים בסיס לתפקוד 

 רוח האדם.
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 המפתחות על מחפשי י: שישפרק 

 .מתחת לפנס
 

 סיני שחיפש את המפתחות מתחת לפנס, העל שמעתם 

 עשרות מטר משם בחושך?כשידע שאיבד אותם כמה 

 

  –פסיכיאטריה עושה? הומה בעצם 

  -! אותו דברבדיוק 

 מחפשת פתרונות לבעיות נפשיות בגוף, היא 

 כאשר הם נמצאים במשור אחר לגמרי, 

  ,החשוך עבורהוא , הלא רוא יאאותו הש

 , לא מאמינים בוהיא ולכן 

 . במילה נפש תשמשתמשלמרות 
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 , מילה מוחהעם  האצלבעצם, המילה הזאת מזוהה 

 למרות כל הניסויים  הלא ממש מבינהיא שגם אותו 

 . שנעשו על עכברים 

 

 במקום לעזור לבני אדם להתפתח רגשית, לכן, 

 לחזק את כוחות הנפש, 

וע"י כך הופכים בעזרת התרופות הם פשוט מקפיאים את החושים 

 נפש לאימפוטנטית, את ה

 . מבטלים את האדם

 

חגית אוזבלו, תיארה את זה כל כך יפה ומדויק, חברתי היקרה, 

 : כאן שפשוט אצטט אותה

  ...יש משמעות לכל רגש ורגש שאנחנו מרגישים"...

  .לכל רגש יש חשיבות מיוחדת בחיים שלנו

 .והזדמנות זה גם חלק משפע כל רגש נותן לנו הזדמנות מיוחדת במינה

. 

  ,הרגשותכל רגש מאפשר לנו לעבור דרך תעלת הלידה של 

  ,עוצמה ואהבה ,שמחה ,ולהיוולד למרחב של קבלה ,להתקלף

  .לחוות את אור אהבה שאנחנו

 , משהו אחר כל רגש ורגש בא לשקף לנו

  ,רוצה שהנשמה שלנו ,נוסף

  ,יחים להתבונן ולהבין זאתוכאשר אנחנו מצל

 ..נועה.ת, התפתחות זה יוצר

. 

 ,להרגישתנו שפע מבקש מא שפע מבקש מאתנו לנוע.

  ,להרגיש אותו בלב ,לראות את הפחד בעיניים

  ,להרגיש את הכאב לחבק אותו ולנוע דרכו

  ,ןלהבין אותו במוח הבט

 ו, אותו ואותנו ולנוע דרכ לחבק
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  ולהכילם ין אותנו להרחיב את מנעד הרגשותשפע מזמ

 (נעד הקבלה )גם לאחרים וגם לעצמנולהרחיב את מ

 . חיצונית מול אחרים בתנועה פנימית לעומק בתוכנו וגם להיות .. 

 "שפע מאפשר לנו שיתוף פעולה מתוך עבודת הלב והנשמה

 

 

 

  ,בן אדם שלא מרגיש

 הוא לא ממש מת, 

 אבל יותר דומה 

מהלכת. גוויהל

 

 פסיכיאטרים משמרים במידת מה את הגוף הפיזי, 

 עולם השנייה, הכמו בשואה שבמלחמת  ,מידהוא לא מת 

 נהרס בהדרגה,  אאל

 : מיד מנוטרלתאך הנפש 

 בה.לא מתפקדים  ,אני', האישיות'-ה

 

  רכב ללא נהג!העגלון או המרכבה נשארת ללא ז"א, 

 

 –ומה קורה לגוף הפיזי? 

 ישנן תרופות שגורמות לסוכרת, 

התריס האחראית על מערכת בלוטת את תרופות אחרות שורפות 

 וזו רק 'טעימה קטנה'  -החיסונית... 

 גורמות! בריאותיים שהןהמהנזקים 

 

 . חובכן, אדם עשוי גוף, נפש ורו

 רוח פועלת בגוף דרך הנפש. 

 : לנפש שלושה איברים, שלושה 'משרתים'
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 דברים(. להוציא לפועל חשיבה, רגש ורצון )רצון כיכולת 

 

ות יכולהחשיבה, הבו ש אנושות ברובה נמצאת בשלבה

  ;גבוהותקוגניטיביות, התפתחו לרמות ה

  התחלתירגשית נמצאת בשלב די האינטליגנציה ה

 עלינו להשקיע מאמצים גדולים על מנת לפתח אותה; ו

 א נמצא בשלב ממש ניצני, וה –ובנוגע לרצון 

 קשיים הכי גדולים. את האנושות חווה ה בו

 

 רעיונות מבריקים ירדו לטמיון, לא במקרה הרבה 

 עסקים לא נפתחו או נפלו תוך זמן קצר, 

 יו מספיק מפותחים רגשית, בעליהם לא הש ווןכי

 'דם נפשי', -למלא את הרעיון שלהם בלא ידעו 

  .בתשוקה מספקת

 

 ,רגשיתהקוגניטיבית למערכת המערכת הלא ידעו לאזן בין הם 

 ,הןכל אחת מל לא הבינו את תפקידה ש

בצורה מיטבית החלומות שלהםאת ו כך שתשרת את הצרכים

.  
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 פת ומונעת: תחזוקה שוטיעיבש פרק

כל אדם על פני כדור הארץ חווה במהלך חייו דברים נעימים 

 ואירועים קשים מנשוא, 

 לא מעטים.  תחווה הצלחות רבות וכישלונו

 

עליהם  שאומרים כאלהישנם אנשים רגישים ופגיעים מאד וגם 

 שיש להם עור של פיל. 

 

מצב כל ימי חייו,  שאף אחד לא נשאר באותו ואהמשותף לכולנו ה

 מתפתחים. ים, כולנו משתנ

כל אחד לומד באוניברסיטת החיים ומי שמוצא לנכון לומד גם 

 .כאוות נפשובדרכים אחרות 

 

 ו שואפים להיות בריאים ומאושרים, כולנ

 . שמים דגש על תזונה בריאה ואורח חיים בריא

  ללא כל ספק יש לזה משמעות רבה,

 בריאות מושלמת.  נוזה לא בהכרח יבטיח לאך 

 

  נומומחים הכי טובים בתחומה נהיהגם אם ו

 . הצלחהלנו יבטיח  זה לא בהכרח

 נובהרבה יכבשו את השוק ויגרמו ל אתנותים ידענים קטנים מלע

 לתהות ולקנא.
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הסיבה לתוצאות הלא צפויות האלה טמונה בכך שמשהו מנהל 

 או מודחק,  מודע ורי הקלעים, משהו בלתיאותנו מאח

 רגשית. המערכת וזו בדיוק ה

להם לנהל אותם  ןונות םלרגשותיה אנשים מתמסרהחלק מ

חשיבות עליונה לשכל ומאמינים שהוא מייחסים לגמרי, אך רובנו 

 ו נאמנה ויפתור את כל הבעיות. ישרת אותנ

 

 

 לא כך הדבר.בפועל אך 

לשכל מקום מכובד בהחלט 
 בחיינו. 

יחד עם זאת,

 

 רגשית, מערכת ההקליטת מסרים מ

יום יום, ההחלטות גורליות והן בחיי בקבלת הבנתם ושילובם, הן 

 יבטיחו לנו חיים מאוזנים ומספקים הרבה יותר. 

 

להיות ח חשיבה אמתית במקום על כל אחד מאתנו לפת

 חשיבה שהוטמעו בנו או לתמרן ביניהן. נים בתבניות להטוט

 

על כל אחד מאתנו לפתח אינטליגנציה רגשית ולדעת להשתמש 

באוצרות האלה, החשיבה והרגש, על מנת להגשים את עצמנו 

 בעולם, את מי שנועדנו להיות. 

 

הכרחיות האלה ניתן לרכוש בתהליך האת היכולות הנחוצות ו

 אימון רגשי. 

מי שמשקיע מאמץ בפיתוח היכולות האלה מתחיל להבין את 

 טוב יותר את הסובבים אותו צמו, את מאורעות חייו, מבין ע

 ומגדל את ילדיו שלווים ובריאים יותר. 
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 ברוב המקרים של ילדים "בעייתיים" הטיפול הוא בהורים. 

 מצבו של הילד. עה מכרעת על להתפתחות ההורה השפ

 

 אחרות. לגבי בני זוג ומערכות יחסים זה נכון גם 
 

 תהלימוד והאימון האלה הם בדיוק יציק
 היסודות החדשים לבניין חיינו!

 

 לטיפול בדיקור,אנו פונים לרופא, למטפל אנרגטי,  תיםלע

 בריאות. לפתור בעיות רפלקסולוג וכו' על מנת ל

  –אבל מהיכן הן באות? 

חוקי טבע, התנהלות לא הולמת בעולם, הפרת הסיבה לכך היא 

 אדם ושל החברה. הטבע שלנו, של בני הטבע העולם ו

 

 יוצאים מאיזון. הגוף והנפש עקב כך 

מרפאות אלא מטפלות בסימפטום,  אל עד כמה שידוע לי, תרופות

 . כתבתי בנושא בעבר: ומטשטשות אות

 /hfjcsZ2http://bit.ly: דיאלוג עם המציאות -

 /zJlvLT2http://bit.ly: כדורים ומשחות -

 

יעזרו לכם באיזון הגוף והנפש עד  'אלטרנטיביים'רופאים 

 לפעם הבאה שתפרו שוב את האיזון.

לאיזון ולשמור הדרך הבטוחה לפתח יכולת להחזיר את עצמנו 

 עליו היא התפתחות רוחנית ואימון רגשי.

 הזאת היא זו שתשמור עלינו ותתחזק אותנו  עבודהה

 לאורך כל הדרך.

 

 

http://bit.ly/2hfjcsZ
http://bit.ly/2zJlvLT
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 בינוי'–'פרויקט פינוי : ינימש פרק

 בתחום הבניה  בינוי' –'פינוי  אחרונות קם פרויקטהבשנים 

 פופולרי מאד.להפך ואפילו 

 

בתחומים אחרים אותו מצו כראוי ולא איהעריכו אותו לא  ,לדאבוני

 של חיי החברה והפרט. 

 

. הצעתי היא לעשות זאת בראש ובראשונה בתחום החינוך

  ,ומותאם לבני אדם לחסוך חולי רב חינוך נבוןביכולתו של 

 פיזי ונפשי, 

 ושלווה יותר באופן משמעותי. וליצור חברה בריאה

 

 ,מוסדות החינוךראשון שעל משרד החינוך לעשות בכל הצעד ה

 , , כולל גן ילדיםמגבוה עד יסודי

  ,להכניס לתכנית הלימודיםהוא 

  ,לצידה של פיתוח אינטליגנציה קוגניטיבית

 .רגשיתהאינטליגנציה הפיתוח לתכנית 
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העשיר של רגשותיהם  םזה יאפשר לחניכים להכיר את עולמ

 י התמודדות עם מצבים רגשיים קשים.יבכל ולהצטייד

 

לעבור אימון רגשי  תפקידלחייב כל מחנך לפני כניסתו ל -צעד שני 

 לחניכיו. ,תים בלתי הפיכיםלערציני ביותר על מנת למנוע נזקים, 

 

  ,זה לא סוד שחניכים של בתי ספר פרטיים

 . עם אתגרי החייםטוב יותר ם ומתמודדים וג ותרבריאים ושלווים י

 

 , רבים קשייםלהם זה גם לא סוד שמשרד החינוך יוצר 

 במקום  לתמוך  ,ממש נלחם בהםהוא 

 לכל נפש. יםנגיש םולעשות אות

 

 ובריא הרבה יותר. זן רגשיתוהצעדים הנ"ל יאפשרו לגדל דור מא

 

 מצב דומה גם בתחום הרפואה. הלצערנו, 

מצאה את מקומה  'אלטרנטיבית'הרפואה הלקח שנים רבות עד ש

 . בארץקונבנציונלית בקופות חולים הרפואה הלצדה של 

 

 , משלימה'שם 'רפואה את הקיבלה  היא

  ביתהתפתחה הרבה לפני הרפואה המערשלמרות 

 אשר נמצאת עדיין בחיתוליה. 

עדיין לא הורשתה למלא את  הרפואה היעילה והמוכחת הזאת

 פסיכיאטריה.המקומה לצדה של 

 

 רבים, 'אלטרנטיביים' מפוזרים בכל חלקי הארץ מומחים 

חוסר ו מודעות להגיע אליהם עקב חוסראנשים מתקשים אך 

 . מהימןזמין ומידע 

 

 ועוד פרט חשוב במיוחד:



 

28 
 

 תעלף/מתמוטט ברחוב או בבית, מכשבן אדם 

 בקריאה ראשונה של הסובבים אותו מגיעה 

 עזרה ראשונה ואחריו אמבולנס.אופנוע  'טיל'ב

 כשאדם מתמוטט נפשית ולא מסוגל לבקש עזרה,

 סובבים אותו יכולים לזעוק לשמיים 

 ואיש לא יתייחס אליהם ולא יבקר את הזקוק לעזרה.

 

  :זמן לשנות את המצבה הגיע

 

 ,לבריאות הנפש מתייםא להקים מרכזים

 , פסיכיאטריתטבעיות ברפואה השיטות ההמבוססים על 

 ,קשירה וחשמולולא דיכוי סימפטומים ע"י סימום, 

 .כפי שזה קורה היום

 ולצדם של המרכזים האלה ליצור תחנות עזרה ראשונה

 טיפול בביתו של הנזקק.הכוללות 

  

 רוחנית היא לא אלטרנטיבה  -רפואה טבעית 

 אלא בסיס, 

 ,הקרקע פוריי

 עליה תצמח חברה בריאה פיזית ונפשית.
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 י: עישתפרק 

 אודותיי
 

לא כל ספק עלתה בכם ל
 שאלה: 

 

  ?בכללמי היא 
 

 מה מקורות הידע שלה, 

חוצפה ללמד האו אפילו 

 אותנו?

 

 . אז נעים להכיר 

 שמי אורית רובנובסקי, 

 אני מאמנת רגשית אישית וזוגית עם ארגז כלים עשיר ומגוון. 

 

 . 'אורית קסם האימון' –שם העסק 

 :על הפן הזה שלי תוכלו ללמוד יותר מהאתר

/haimun.com-http://kesem 

  

 בוק: פייסעסקי שלי בדף ההו

https://www.facebook.com/orit.kesem.haimun 

 

  

http://kesem-haimun.com/
https://www.facebook.com/orit.kesem.haimun
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חשוב  לציין שאני משלבת בתוכי את שני העולמות: הרוחני 

  בעברי(.חשמל והריאלי )מהנדסת 

 

תמיד במקביל למדתי תורות רוחניות אך גם בהיותי אשת היי טק 

 ן מעמיק, שונות באופ

 אנתרופוסופיה  הרוחלמדע נחשפתי  1992בשנת עד ש

 ממש נשאבתי לתוכו, ו

 ידע רב אודות האדם והעולם, שאבתי ממנו 

 למדתי, התפתחתי והתחזקתי.

 

 שהבאתי בפניכם,  ,של בני בעקבות הסיפור

  :המוןלמדתי 

 הכרתי היטב את 'חוק טיפול בחולי נפש', 

 , המר יש לי הרבה מה לתרום מניסיוני

  אך מלמד ובונה,

 , רגשיתכמאמנת גם ו

  'חולי נפש'הן למשפחת המתמודדות עם 

 .עצמהעם המחלה והן למתמודדים 
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 מחקר קטן ואנונימי  :יעשר פרק

 שערכתי לאחרונה

וביניהם  ראיינתי אנשים המתמודדים עם חולי נפש במשפחתם

  ,ותיואח אחים, אבות, אימהות

 :מה שגיליתיתמצית מנה וה

 

התפרצה בעקבות מקרים המחלה הבחלק מכריע מ א'

מסגרת חינוכית או בית, בבשספגו טראומה התעללות במשפחה, 

 צבא. ב

 

היו גם כאלה שהגיעו לאשפוז עקב לחץ בלתי סביר במכללה או 

 אוניברסיטה. ב

או חושבים שהבעיה את הסיבה חלק מהמרואיינים לא יודעים 

 היא גנטית.

 

קרים פסיכיאטריות יש טוענים שבמהתרופות הלגבי יעילות  ב'

מצילות חיים, מורידות סטרס, מאזנות ומעדנות את  הןרבים 

 התגובות החיצוניות של חולי הנפש. 
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לדעתי, תרופות בהחלט מוצדקות 

בתור טיפול נמרץ נקודתי במקרים 

מסוימים ובמינונים שפויים, אך לא 

לרוב במציאות  כפי שזה קורה

 .שלנו

ניסו עליו את כל התרופות והשיטות ללא , במקרה של הבן שלי

 .תפגעו בבריאותו הפיזיגם שיגעו אותו לגמרי ו האלו ,הועיל

 

 כולם מודעים לנזק בריאותי מתרופות פסיכיאטריות,  ג'

 , ערך עליון לשקט בבית אך רובם נותנים

 קריירה.בולהישגים בלימודים או  במסגרת החינוכיתשקט 

 

אחיו, הנוטל תרופות שמה באחד החברים שיתף אותי  ד'

 פסיכיאטריות, אומר עליהן: 

 כשאני נוטל אותם, את ההתנהגות שלי, אך  יםנמש ם"ה

 לא אני, אני לא אוהב את זה".כבר זה 

 

 גברת אחת הביעה דאגה בפני רופא  ה'

  ,של תרופות הולכת וגדלההכמות העקב 

 אותם אחיה נוטל. 

 . על כל תלונתו הוא מקבל מרשם נוסף

 

 לדוגמה:

עורבים מבשרים לו התלונן ש

קיבל כדור נגד  –רעות 

.העורבים 

 

הרופא שלף טופס לתת מרשם  ,בתגובה לדאגתה של אחותו

 .ע ירגשתכדי  ,גם להלתרופה 
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 ישנם מטופלים המכורים לתרופות.  'ו

 אימא אחת מצאה פתרון: לכן, 

 מביאה לבת כדורי סוכרזית וזה עבד מעולה!

 

או לא מאמינים שקיימות  חלק מאנשים לא מודעים 'ז

 אלטרנטיבות טבעיות לטיפול בבעיות נפשיות. 

להיות  כותצרי ןהשחושבים  שמכירים את השיטותגם אלה 

  .ב עם טיפול תרופתי ובפיקוח של פסיכיאטריםולישב

  .מתחום הרפואה הטבעית להם הוכחות וסיפורי הצלחה יםחסר

 

אליהם הודו בכך שמחלת בן משפחם באה הורים רבים  ח'

כברק ביום בהיר אחד, כהפתעה גמורה, ללא כל הכנה מוקדמת 

 וכלים להתמודד אתה. 

אליהם תייחסות החוסר ה ומה שהכביד עליהם עוד יותר זה

 פסיכיאטרית.האה ורפהאנשי מוסדות  בהם ע"יהתחשבות הו
 

אנשים הביעו חששות מאכזבת המתמודד ומשפחתו אם  ט'

ויוביל לרגרסיה, או שלא יהיה הטיפול האלטרנטיבי לא יצליח 

 חיבור בין המטופל למטפל.

 

 ציפיותיהם מהטיפול והמטפל הן: 

 ;תאם לבן אדם ולא לפי ספר או שיטהשהטיפול היה מו -

 יאפשר להסתדר בלי תרופות לאורך זמן.ש

 שהמטפל יהיה מקצוען, זמין, קרוב גאוגרפית ואחראי. -

 וביקורתיות,על המטפל להקשיב, להכיל ללא שיפוטיות  -

אדם  להיות; כבוד תתל, עינייםהדבר בגובה ל ,עדין תלהיו

שיראה בבני  ;וביל את התהליךמחם ובו בזמן אסרטיבי ו

  משפחה של המטופל שותפים פעילים לתהליך.ה
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נותקמס :עשר אחדפרק   

 חברים יקרים,

 אני מרגישה שותפה לפשע!!! –היום, חד משמעית 

 לבני תרופות פסיכיאטריותעל כל פעם שבמו ידיי נתתי 

 אני חשה חרטה וכאב רב.

 !!!מתועבהפסיכיאטריה של ימינו היא ברובה פשע 

 כן, כן, חברים יקרים,

 אני מודה ומתוודה: ים של דמעות לא מצליח לשטוף

 את הכאב ואת האשמה שאני חשה בלבי...

 -אך לא שקעתי בקורבנות ורחמים עצמיים 

 של בני.אלא התגייסתי כל כולי להצלתו 

 לא וויתרתי: חיפשתי ולמדתי, לקח שנים, 

 אך ומצאתי את כל מה שהיה חסר לי 

 והתחלתי לחלץ אותו מהקלחת הזאת.

 בחלק השני של המדריך תקבלו יותר פרטים.

 חשוב לציין שהיום ישנם פסיכיאטרים אשר

 "חזרו בתשובה" ועושים מאמצים לחולל שינוי,

 וישנם תוצאות מעודדות בשטח.

 

מהמסע הקשה ביותר שעברתי ואשר אני עדיין עוברת עם בני, 

מסיפוריהם של רבים אחרים, מכל מה שלמדתי בשנים הארוכות 

האלה, מסקנתי היא שתרופות פסיכיאטריות הן אלה שמתחזקות 

ומשמרות את התכנים ההזויים של 'חולי הנפש' ולעתים גם 

 יוצרות אותם. 
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לאחר שבני נטל את רבע חודש ושבוע בלבד  –ההוכחה לכך 

הכדור האחרון, כמות הופעת התכנים ההזויים, תדירותם 

 ועוצמתם האמוציונלית ירדה פלאים!

 

ה קשה, או מטראומ המתחיל בעיהריע מהמקרים הכמהברוב 

אדם, כאשר רבים אחרים יוכלו מתפרשת כקשה ע"י אותו ה

 ומהחוויה שלא היה ביכולת תובתודע לשרוד אותה. נוצר בלבול

 הוא נכנס לסטרס, יוצא מדעתו ולא מסוגל לשלוט בעצמו., עכלל

   

ברגע שהוא מגיע, או ברוב 

המקרים, מביאים אותו 

לפסיכיאטר או לנוירולוג, 

מדביקים לו תווית "סכיזופרן", 

" או כל הגדרה דפרסיה"מאניה 

מתחיל ונמשך אחרת, והקטל 

 לאורך שנים.

לחברה, למערכת החינוכית, למשפחות,  אין יכולת להכיל את 

 עוצמת הרגשות של אנשים יוצאי דופן, 

אנשים שהמציאות הקיימת לא מקובלת עליהם ואשר הנפש 

 שלהם מתמרדת נגדה. 

 לה להתבטא בהתנהגות מופרעת או דיכאונית. העוצמה הזאת יכו

 זה מעלה פחד בסובבים אותם.

 עקב חוסר המסוגלות להכיל אותם, פונים לפסיכיאטר. 

 הרי גם את הפסיכיאטרים מנהל פחד ואמונות טפלות!

 ובמקום לטפל בפחדים ובאמונות שלהם הם מסממים, 

 קושרים ומחשמלים את מי שנופל לידיהם. 
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חרדות האני טוענת שאנחנו חברה חרדתית ועלינו להתגבר על 

 !חברתיתהסכיזופרניה על הו
 

 

הממסד אחרונות הבשנים 

התלבש אפילו על הילדים וממש 

חינוכית האותם דרך מערכת  צד

הם שסוציאליים, השירותים האו 

אנטי סוציאליים. תיםלע

 קיצוניות בכיוון השני.  דכל הנאמר לעיל, אני נג ולמרות

בנם המתפרע את שנים רבות  םבבית , שהחזיקהכרתי זוג מבוגר

מוכנים לא היו הם  .מכה אתם פילושובר דברים ואהמדי פעם, 

 מוסד. אף למסור אותו ל

 שבץ מוחי ואז נאלצו לעשות זאת. בה לקתיום אחד האם 

  יצבו את מצבו.י , במוסד,ודווקא שם

הר לחזור לשם בשמחה לאחר ממהב את המקום ואפילו והוא א

 ביקור בבית.

 

  

מה שאני כן טוענת, זה שיש 

להקשיב לרצונות 

 המטופלים, 

לבדוק אפשרויות למלא 

אותם בצורה אנושית, ולכל 

לא לדבר אליהם  –הפחות 

 בגוף שלישי.
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  קצת היסטוריה :עשר שניםפרק 
 ודרכה המתמשכת.

אנשים אמיצים שניסו להקים מקומות בעבר הלא רחוק היו 

אלטרנטיביים לטיפול במתמודדים עם מחלות נפש, אך מיררו או 

 הרסו את חייהם ולא אפשרו להמשיך את פעילותם המבורכת.

 

עבר למעלה מעשור מאז פקדו על בית מרפא לגמילה מסמים 

  בד סוציאלי.עוז"ל,  איש יקרבגדרה של 

 סגרו לו את העסק, הפלילו אותו, 

  הכניסו אותו לבית סוהר וקיצרו את חייו, תרתי משמע.

 

  :איש מדהים, אותו הכרתי אישית היכרות רבת שנים

 בנותנו הצעירות, החל מגיל תינוקות ועד לסיום התיכון, 

 אותה כיתה. בהיו ממש כמו אחיות, גדלו באותו גן ו

 הן חברות טובות גם היום.

 

אלטרנטיבית לטיפול הכרתי פסיכולוג, שפתח בזמנו מרפאה 

 בחולי נפש, אך אילצו אותו לסגור.

ד ווחשוב מא נוסףברצוני להוסיף כאן הסתכלות שלי על נושא 

 בעיניי.

 קיימים בארץ מרכזים, כגון "י.ה.ל.", "מילם" ועוד, 



 

38 
 

 ,משפחות המתמודדות עם חולי נפש תהכוונלהמיועדים לתמיכה ו

 יחד עם זאת,  וזה נשמע מבורך.

ה זכו בתפקידם כתוצאה מהמכרז של משרד המרכזים האל

 ...הבריאות

 באשדוד, צי שנה הייתי בהרצאה חלפני כ

  בנושא תרופות, שניתנה ע"י פסיכיאטר

 .וטעיהמתאימים לחולים ע"י ניסוי  ןאותלדבריו, 

 

 הוא טען ובצדק, שאחת ה"בעיות" עם חולי נפש רבים 

 . ןותאהיא שאיפתם להפסיק ליטול 

  (,הערה שלי – בבת אחת)אם הם עושים זאת 

 אותם שוב. "לאזן"ד ומצבם מדרדר תוך זמן קצר וקשה מא

 

 ה, עמצי "המתפתחת"הפתרון "הגאוני" שהפסיכיאטריה 

 חדש בצורת זריקה, אשר משפיע במהלך חודש שלם.הוא סם 

 

 שלושה חודשים ברציפות,  ובמידה והמטופל שרד אות

אשר השפעתה מתפרשת למשך ישנה זריקה עוד יותר יעילה, 

 4סיכון" ומזריקים אותה לא לוקחים "אך  ,לפחות שלושה חודשים

אם זה "עובד", עוברים לתרופה שהשפעתה  פעמים בשנה.

 יותר זמן...עוד נשמרת ל

 

 .אין תופעות לוואי, כמובן, כי היא די חדשה 

 

 ...יצאתי מההרצאה כשכולי צמרמורת

 

 "חיזוק המשפחות" -הן טכניקות ל ,בעיניי ,יתר פעילויות המרכז

 ע"י הפחתת הכאב דרך הקפאת הרגישות לא ע"י תרופות, 
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 אלא בדרכים פסיכולוגיות; 

 כפי שהיא"מציאות" -חיזוק יכולתנו לקבל את ה

 ולסמוך על המוסד הרפואי.

 

מזמינים אותנו "לחגוג כלומר, 

על גג העולם", כאשר בננו 

ובנותנו "במרתף", מסוממים 

 וסובלים.

 

אותנו להיות נכים רגשיים ולאפשר למוסד לעשות את מזמינים 

 שלהם ללא הפרעה וביקורת מצדנו.

 לראשונה קולות חדשיםאחרונים שמעתי שם הרק ממש בימים 

 סד הרפואי.ושל ביקורת כלפי המ

 מי כמונו, ההורים האוהבים, המשפחה, 

 הכוונה הולמת, עם עם לב פתוח ו

 ?ברוב המקרים יקירינוכל לתת מענה הכי טוב למצוקתם של וי

 

 מתבקשת פה שאלה: לאור כל הנאמר לעיל, 

 האם אנו באמת חיים במדינה דמוקרטית?  

 

 אחרים?המוסדות האיזה כוחות השתלטו על משרד הבריאות ו

עמותת מגן  כנסו לאתר של –לכם תשובה לשאלה הזאת? אין 

 )הקישור בסוף המדריך(. לזכויות אנוש
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  חזון שליה: עשר שלושהפרק 

 

המנוהלים ע"י אנשי  הבראהבתי מרכזים/א להקים ושלי ה חזוןה

 , מומחים 'אלטרנטיביים' ,רוח

 ה, שונאת ההמסוגלים להכיל  ,אוהבי אדםרגישים וצוותים 

 .לא פחדלולקבל אותם באהבה 

 

המרכזים האלה חייבים להיות בחיק הטבע עם מבנים יפהפיים, 

 אסטטיים מבפנים ומבחוץ, תכניות פעילות טיפולית מותאמות

 .לאישיות ולצורך של כל מטופל ומטופל

 

 

 

כך נראית בעיניי 

פסיכיאטריה של ימינו:ה
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ככה על המטפלים 

האמתיים ועל החברה לקבל 

את המטופלים בעתיד 

 הקרוב ככל האפשר:

 

 

 

 –האם זה אפשרי? 

התשובה היהודית 

הקלאסית היא: "נעשה 

 ונשמע".

לפני כשנה וחצי בני היה מוגדר כמסוכן : משמעותיועוד עידוד 

 לעצמו ולחברה והוצא נגדו צו אשפוז כפוי. 

 

כפי שהבנתם, לא אפשרתי לזה לקרות ומאז הוא חי בביתי, 

 מומחים אלטרנטיביים נוספים.ע"י מטופל על ידי ו

 

 שבקושי מגיעה לכתף שלו בגובהתיקחו בחשבון שאני כל כולי 

  ומשקלו יותר מפי אחד וחצי משלי.

  .תוסיפו לזה שיש לו חגורה שחורה, דן שתיים בקרטה 

 

 ?אז מה זה אומר לגבי אמינות האבחנה הפסיכיאטרית

 ומה זה אומר לגבי כוחה של אהבה?

 

בירושלים מרכז  2016לשמחתי הרבה, כבר הוקם בספטמבר 

 , המתפקד בהצלחה רבה, "בית סוטריה" ,ראשון מסוג זה

  .קופות חוליםאך ללא הכרה, תמיכה וסבסוד של 

השהייה בו יקרה מאוד ורק מעטים זוכים לקבל את שירותם 

 .הנפלא
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 מסגרות רבות וטובות, -מצד שני 

 הנתמכות ע"י עיריות וגופים אחרים,

 אשר היו למשען תומך ובטוח למטופלים רבים,

 פסיכולוגים וכו'נסגרו וכל המרפאים באומנות, 

 פוזרו בין קופות חולים,

 כבולות לעזור לנזקקים באותה אפקטיביות. ןבהן ידיה

 

 בעדר מסומם,לשלוט ברור שלממסד קל הרבה יותר 

 המתגורר בהוסטלים,

 לשלוח אותם לקלפי עם פתק מסוים ביד...

 אך למה נגיע בדרך הזו?

 מי יישאר כאן לשרת את "משרתי העם"?

 

 המערכת גוססתבעיניי, 

 לעשות טרנספורמציה, ובמקום להתחדש,

 הם מנצלים את תפקידם ושליטתם לא לטובת העם.

 

 כמו שנפל משטר בהודו ובמדינות רבות אחרות,אך 

 כך בסופו של דבר יהיה גם פה.

 מקווה מאד שזה יקרה בדרכי שלום.

רק שתבינו אותי נכון: אני לא מזמינה לעלות על בריקדות אלא 

עמוק פנימה, לפתוח את הלב, לעשות עבודת התפתחות  להתבונן

  ולחולל שינוי בנו ובחרה שלנו, לה אנחנו שייכים.
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  :היאעמיתיי הרבים של דעתי ודעתם 

 , ורגשית נתפתח רוחניתאם 

 ולא רק מדעית וטכנולוגית, 

  – נשנה את הגישה לעצמנו ולסובבים אותנו

 ניצור חברה בריאה הרבה יותר ובאמת נהיה אור לגויים, 

 כפי שנועדנו להיות. 

 

 ארצות הברית ועוד, ב, הבמקומות רבים בעולם, באירופ

 נפשיות בשיטות טבעיות,  –קיימים מרכזי טיפול בבעיות רגשיות 

  אשר משקמים ומרפאים אנשים רבים. 

 

שזו תהיה שיגרה בתחום הזה  האם עוד לא בשלו התנאים

 ?בארצנו

 

 כשהבעתי כעס בפני מנהלת ההוסטל 

 על ניסיונם לאשפז את בני מאחורי גבי וגבו של אחי,

 האפוטרופוס שלו,

 ה:אות שאלתיומרוב כאב 

 –"איך תגיבי כשביום מן הימים ינהגו כך בילדייך?" 

 היא נכנסה להיסטריה וזעקה:

 - שייכים לזה!"תעזבי את הילדים שלי, הם לא 

 .היא אמרה –אנחנו בסך הכל שלוחה של משרד הבריאות..." 

 

  צריך לקרותעוד מה 

 ?יבינו שכולנו "בסירה אחת" הממסד כדי שאנשי

 אחריות היא עלינו!הכדי שיבינו שגם למקצוע יש קארמה ו
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 שליה הצעה: עשר ארבעפרק 

  אחד ואחת,לכל 

 בן/בת משפחה, של  האסון של החולי הנפשי כםשנפל עלי

 ,חוסר עוניםוואינכם יודעים להתמודד, שרויים בפאניקה, בחרדות 

 זקוקים לתמיכה והכוונה, אני מציעה 

 מפגש ללא עלות.

 במהלך המפגש תקבלו המלצות וטיפים, 

 , מידית אותם תוכלו ליישם

 והם יתרמו רבות לשיפור האווירה בבית

 והיחסים עם המתמודד.

למי לפנות ואיך להתמודד עם המוסד תדעו , ךכל בנוסףו

 הרפואי.

 

 לצאת למסע הצלתומעוניין לכל מי שמרגיש בשל כמו כן, 

 ומטופלים תרופתית,  ה, המוגדרים כחולי נפשת משפחנוב/ניב

ולכל מי שמתלבט ביכולתו וכישוריו נחושים לשנות את גורלם, אך 

אני מציעה מפגש הערכת המצב ואבחון הסיכויים  לעשות זאת,

 . , כך שלא תיפגעו ולא תצטרכו לוותר על עצמכםלהצלחה
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ניתן להעביר את המשימה למומחים ממרכזים המתמחים כמובן, 

 בנושא, אם אתם יכולים להרשות את זה לעצמכם כלכלית. 

ישנם אנשים שמוכנים למכור את ביתם ולשלם עבור הריפוי של 

 בנם/בתם.

 

 –אך יש לקחת בחשבון ששום דבר בעלם לא קורה לנו במקרה 

 אלא יש קשרי קארמה. 

 

 בכל מצב שנראה לנו קשה, ככל שיהיה, 

 טמונה מתנה בעלת ערך רב. 

 אם מתגברים על הקושי, 

אנחנו עושים קפיצה גדולה בהתפתחות שלנו ומשנים את עולמנו 

 ואת העולם כולו. 

 אלינו בעוצמה יותר גדולה. השיעור יחזור  –במידה ונכנעים 

 

 הנכם מוזמנים להעז, ללמוד, להתפתח ולהצליח!

 

  לכםאני מציעה 

 מפגש ללא עלות.

 במהלך המפגש תקבלו המלצות וטיפים, 

 , מידית אותם תוכלו ליישם

 והם יתרמו רבות לשיפור האווירה בבית

 והיחסים עם המתמודד.

 
 

 לקביעת פגישה ללא עלות לחצו על הכפתור:

 

  
 רשמי אותי למפגש ללא עלות
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 ישה עשר: מילות הודיה חמפרק 

 .והמלצות חמות

 

  לבני היקר ששרד את כל השנים ראשית כל, עלי להודות

  ,הנוראיות והארוכות האלה

 בהן לא הייתי מסוגלת לעזור לו, 

ואזרתי אומץ לחלץ אותו  , התפתחתיעד שלמדתי

 מהקלחת הזאת. 

 

בכל השנים האלה הוא טען שהתרופות אינן עוזרות אלא 

רק מזיקות ושצריך להשמיד את אימפריית הרשע הזאת 

 פסיכיאטריים.החולים השל בתי 

 ייתכן ובגלל זה רצו לאשפז אותו.

 

 אני מודה מקרב לב לעורך דין שאול סולומון ולפסיכיאטר ,

 י.אשר עזרו לי לחלץ את בני מאשפוז כפו ,ד"ר יעקב חרמון
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  ,הודיה גדולה לאיש יקר,  אילן סלומון 

 מומחה לטיפולים טבעיים בחולי נפש, ההיועץ, 

 אשר עזר לי רבות מעשית ורגשית, התעניין ותמך. 

 

קראו מאמרים וצפו בסרטון שבתחתית ר שלו, תעיינו בא

 : דף הבית

/http://www.helpful.co.il 
 

  ,אלפי תודות לאימא שלי 

  ,לבנותיי היקרות ולקרובי משפחה נוספים על ההקשבה 

 .על התמיכה ועל העזרה המעשית

 

  הודיה גדולה לחברתי היקרה, טובה יוסף, על נכונותה

 תמיד לבוא לעזרתי ברגעים קריטיים ולאורך כל הדרך.

 

  הודיה גדולה לאמיר פורת ומיכל אימרמן ממכללת טאו

גמילה ההכי קשה של  הטיפלו בבני בתקופ, אשר התרפי

 ותרמו רבות לשיפור מצבו.

 

המלצה חמה לקרוא את המדריך של אמיר פורת, בו 

 תמצאו המון מידע חשוב ומעניין:

/http://www.amirporat.co.il 
 

 

  ,המלצה חמה לעיין באתר של עמותת מגן לזכויות אנוש

לקרוא מאמרים, לראות סרטוני הסברה רבים, רשימת 

 מומחים אלטרנטיביים ועוד:

http://www.cchr.org.il 

 

 

http://www.helpful.co.il/
http://www.amirporat.co.il/
http://www.cchr.org.il/
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 כולכם מוזמנים לפנות אלי דרך האתר:

/haimun.com-http://kesem 

 

 דרך פייסבוק:

https://www.facebook.com/orit.kesem.haimun 

 או בטלפון:

054-6814586 

 אם לא אהיה זמינה באותו רגע, 

 אחזור אליכם בהקדם האפשרי.

 

 ושוב, אני מציעה לכם 

 מפגש ללא עלות.

 במהלך המפגש תקבלו המלצות וטיפים, 

 , מידית ליישםאותם תוכלו 

 והם יתרמו רבות לשיפור האווירה בבית

 והיחסים עם המתמודד.

 

 לקביעת פגישה ללא עלות לחצו על הכפתור:

 

 

 

 ,באהבה גדולה

  ,אורית

 קסם האימון.

 רשמי אותי למפגש ללא עלות

http://kesem-haimun.com/
https://www.facebook.com/orit.kesem.haimun

