
 



 החברה המערבית

 

 

 משברים

 חשיבה שלילית

 תלמידים 

 לפני בחינה

 תנאי לחץ 

 ומתח

 מפחיתים יעילות

 המערכת 

 החיסונית

 הרגעה ושיכוך, השימוש בתרופות המיועדות לשינה

 .כאבים הינו בראש רשימת התרופות

 

 מערכת הנוגדנים בגוף , עקב מצבי דחק ממושכים

 .מפחיתה את  פעילותה

  

 לכן האדם נוטה לחלות יותר  

 .מנזלת פשוטה ועד התקפי לב וסרטן

 



 אלפא αמצב 
 הרפיה□ 

 זיכרון טוב□ 

 קליטה משופרת□ 

 יצירתיות פורה□ 

 רעיונות חדשים□ 

 חידוד תפיסות ותחושות□ 

 פתירת בעיות ביתר קלות□ 

 דרגות גבוהות של השגיות והצלחה□ 

 תקשורת טובה יותר עם עצמנו ועם הסביבה□ 

  חיזוק המערכת החיסונית 

  בריאות טובה יותר 

  שחרור מתלות בתרופות 

  הרגעה ושינה 

  פיתוח אינטואיציה 

  פיתוח מוטיבציה 



 כלים להרפיה

 כיווץ ושיחרור פיזי של איברי הגוף •חשיבה חיובית 

 נשימות •

 מדיטציה •

 יוגה •

 היפנוזה עצמית •

 אוטוסוגסטיה •

 דמיון מודרך •

 

 לחרדת בחינות

 הרפיה בנשימה •

 הרפיה בעזרת דמיון חיובי •

 הרפיה בשיטת כיווץ ושחרור •



 תפקודי המוח
 הצד השמאלי של המוח הצד הימני של המוח

 פועלים בערנות נינוחה

ריכוז   •מוטיבציה•יצירתיות •אחראים על 

 •יכולת קליטה •זיכרון •אינטואיציה •דמיון •

 פועלים במצב של ערנות ודריכות

הגיון •חשיבה •אחראים על 

 •החלטות  •שיפוט המציאות •

האדם משתמש  

   5% - 3% -רק ב

 מיכולת המוח שלו

 

העומס  . נוצר עומס רב על חלק קטן במוח מקור אנרגיה טבעית לנפשו של האדם

, לחצים, עייפות, גורם לבעיות של מתח

,  חשיבה לא ממוקדת, בעיות שינה, חולשה

ירידה במוטיבאציה  , זיכרון, בעיות קליטה

 ועוד
היכולות הטבעיות  

 והמאזנות

 



 המוח ותפקודיו

 ביתא

28HZ 

 אלפא

12HZ 

 1HZדלתא 

 תטא

6HZ 

 מרכזי תיכנות ומידע

 מצב עירנות

 לוגיקה הגיון • 

 החושים 5-שימוש ב • 

 פחדים • 

 כאבים • 

 לחצים • 

 מתח • 

 קצב רגיעה

 זכרון קצר • 

 דמיון • 

 מיקוד ובהירות • 

 מחשבה מחודדת • 

 מוטיבציה • 

 תת מודע

 שנת חלומות •

 זיכרון ארוך •

 יצירתיות •

 כישורים מולדים •

 אינטואיציה •

 שינה עמוקה

 שעות בלילה 4 • 

 לפנות בוקר 4-12 • 



 אזורי השפעה של המוח

 מגע יד שמאל מגע יד ימין

 האונה הימנית האונה השמאלית

אהבת  

 המוסיקה

אהבת  

 האומנות
 ריקוד

 פיסול

 תפיסה

 דמיון

 מתמטיקה

 שפות

 מדעים

 כתיבה

 הגיון



 אזורי השפעה של המוח

 מגע יד שמאל מגע יד ימין

 האונה הימנית האונה השמאלית

אהבת  

 המוסיקה

אהבת  

 האומנות
 ריקוד

 פיסול

 תפיסה

 דמיון

 מתמטיקה

 שפות

 מדעים

 כתיבה

 הגיון



 תגובת הישרדות
 Fight Or Flight" הילחם או הימלט"

 

לחצים חיצוניים  

 או פנימיים

 

 

איום על  : "הפרוש

 "עצם הקיום

 

תגובה ביוכימית  

מהירה  

 ואינסטינקטיבית

 

 מופרשים לזרם הדם חומרים מטבוליטיים                        

כמויות גדולות של  , כגון אדרנלין וקורטיזול

 סוכר ומקורות אנרגיה אחרים

 

 

,  מצב רוח רע

תפקוד לקוי מחליש  

את המערכת  

החיסונית             

 של הגוף

 
מצב  , דריכות

,                      רצון לברוח, מתח

 תחושה לא נעימה

 

עליה בלחץ  , הזעה

 נשימה מהירה, דם



 תגובת הישרדות

 Fight Or Flight" הילחם או הימלט" 

 גופינו לא בנוי לעמוד במתח 

 .ובקצב החיים של החברה המודרנית

 מהפרעות הבריאות היום  75%

 .נובעות מחשיפה למתח מתמשך

 חשיפה מתמשכת למתח מערערת ופוגעות 

 במערכות הפיזיולוגיות והביוכימיות

 .העדינות שבגוף

 :מערכות פיזיולוגיות מדידות 

 דופק ◄

 מתח שרירים◄

 מוליכות חשמלית של העור    ◄

 תדירות גלי המוח  ◄

 טמפרטורת כף היד◄



 מעגל הקסמים של אינסטינקט
  Fight Or Flight 

 עצירת מעגל הקסמים דרך הקוגניציה או דרך המוקד הפיזיולוגי

 סוציאליות-סכנות פסיכו

 מערכת קוגניטיבית 

 אמונות  מחשבות ופנטזיות
 מערכת פיזיולוגית נדרכת

בדרך כלל תגובות   מערכת התנהגותית

 או אובססיביות/הימנעות ו

 מערכת אמוציונאלית

 פחד

   פחד         

 מפחד. 1          

 מאיבוד שליטה. 2          

 ממות או פגיעה       . 3          

 חרדה



 תגובת התרגעות

Relaxation Response 
 תגובה זו מנטרלת את המטבוליזם של תגובת ההישרדות

 :האנדורמורפונים אחראים ל

תגובה של  

התרגעות 

 והרפיה

גורמת לגוף ליצור  

 אנדומורפינים

 

 

משפיעה על מערכות  

 :פיזיולוגיות של
 דופק • 

 מד מתח שרירי • 

 מוליכות חשמלית של העור • 

 תדירות גלי המוח • 

 טמפרטורת כף היד • 

 נשימה • 

 לחץ דם • 

 הזעה • 

 

 ביטחון עצמי  ◄מצב רוח טוב ◄שלווה ◄רגיעה ◄תחושה של נינוחות  ◄

 תפקוד מיטבי ◄

 

 

 

 

 

 



 תגובת התרגעות

למכונת הגוף שלנו יש יכולת של  , בניגוד למכונה רגילה   

הלחץ או הפחד  , בהשתלטות על המתח. שיקום עצמי

.                                                               יכול הגוף לשקם ולרפא את עצמו

מניעת השפעת המתח ומיצוי הפוטנציאל   -תחזוק עצמי

 .האישי



 מה משפיע על עצמת הלחץ

 :עוצמת הלחץ נקבעת על ידי גורמים נוספים

המאפשרת ראייה או שמיעה                               , קירבה למקום האירוע •
 .של התרחשות והסתברות גבוהה של פגיעה אישית

,                                            במין, הזדהות עם הנפגעים בשל דמיון בגיל •
 .במצב החברתי

 .הכרות עם הנפגעים •

 .חזרה והישנות של פיגועים תוך זמן קצר •

 .מגורים באזורי גבול או בקרבת אוכלוסיה עוינת •

 



 מה אפשר וכדאי לעשות במצבי לחץ

 ".  ישיחנה –דאגה בלב איש : "נהג לפי הפתגם. שתף מישהו בדאגותיך •

 .במשחק ובכתיבה, בציור, בדיבור, בעשייה: בטא את עצמך •

 ".חשיבה חיובית"הפעל  •

 .קח לעצמך תפקיד פעיל •

 .נסה להשיג מידע על המצב •

עסוק בפעילות מהנה להסחת   –אם אין אפשרות לשנות את המצב  •
 .הדעת

 

הצחוק כמו  . הרפיה והומור, חפש דרכים להפגת המתח באמצעות משחק
 .עוזר מאוד בשחרור לחצים, הבכי

 

 .נפש לפיתוח דרכי התמודדות יעילה בלחצים-חשוב להשתמש בקשר גוף

 



   מד לחץ
 .אפשר לחזור ולמלא אותה עבור מצבים שונים. בחר במצב לחץ מוכר לך ומלא את הטבלה

 ?מה אני עושה? מה אני מרגיש? כשאני במצב לחץ מה אני חושב  

 שמפריע לי שעוזר לי

 ?מה עושים האחרים

 שמפריע לי שעוזר לי



 צאו מזה –קריזה 
,  איך אנחנו מלחיצים את עצמנו עוד יותר במצבי לחץ

 ואיך להימנע מזה

יכול להיות לפעמים  , השכנה מלמטה והבוס, חוץ ממס הכנסה, האויב הכי גרוע שלנו

אנחנו מכניסים , כי הרבה פעמים שאנחנו נמצאים בסיטואציה מלחיצה. אנחנו בעצמנו

שאנחנו נעשים עוד ? ומה יוצא לנו מהעוד יותר לחץ הזה. את עצמנו עוד יותר ללחץ

והיכולת שלנו להתמודד  , והמצב המזופת נעשה עוד יותר מזופת, יותר משותקים

היום או  , נסו לפתור מצב של מתח שהתרחש בעבודה. איתו נעשית פחות יעילה

 ?מה אתם עושים במצב כזה. אתמול

אתם מנסים לשכנע את , "שום דבר לא קרה, אני בסדר" :מתעלמים מרגשות

, פגיעה, דאגה, אובדן, תחושת בגידה, עצב, פחד, המילים התנגדות. עצמכם

 .לא נמצאות באוצר המילים שלכם –זעם או תסכול , דחייה

תמיד דופקים  : "או" ?למה זה תמיד קורה לי, אוי אלוהים" : משחקים את הקורבן

 .תחושה של אובדן מוחלט של שליטה במתרחש. אתם מייללים לעצמכם, "אותי



,  איך אנחנו מלחיצים את עצמנו עוד יותר במצבי לחץ

 ואיך להימנע מזה

אתם שואלים מרגישים " ?למה אף אחד לא עוזר לי": מרגישים חוסר אונים

 .חסרי אונים ומקווים שמישהו יציל אתכם

שום דבר לא שווה , שום דבר לא באמת חשוב": מרגישים אדישות מוחלטת

זה לא  , לא אכפת לי מה היא חושבת. "אתם מודיעים לסביבתכם, "את זה

ולמעשה אינכם  , אינכם מרגישים שום כאב, מהר מאוד אתם מחוסנים". משנה

 .מרגישים שום דבר בכלל

טף . רק אליי היא מתייחסת ככה, אני כל כך מסכן" : חשים בדידות ואי שייכות

וכך אתם  . אתם אומרים לעצמכם, "אחד אחר לא סובל ככה מהעבודה איתה

 .מעריכים את עצמכם על פי האופן שאחרים מתייחסים לעבודתכם



,  איך אנחנו מלחיצים את עצמנו עוד יותר במצבי לחץ

 ואיך להימנע מזה

אי , הוא דיקטאטור ופרפקציוניסט חולני, זה לא צודק": מאשימים את הסביבה

גם  , עם גישה כזו". הוא לעולם לא ישתנה. "אתם מתלוננים" אפשר לעבוד איתו

 .המצב לא ישתנה

 

עוד משהו מחורבן שקורה לי  , הנה": מאשימים את עצמכם יותר מדי ברצינות

האמת היא שכל החיים שלי  . בשרשרת של דברים מחורבנים שקרו לי כל החיים

 .מחורבנים

 

כמה זה נראה מגוחך ולא  , אתם הרי רואים עכשיו על הנייר, אז תפסיקו עם זה

 .בדקו מהן נקודות החולשה שלכם ונסו לפתור אותם. יעיל

 
 " סינגר מדיה"ייקובס 'דורותי ג

 "מעריב"מיוחד ל



 כיצד להקל על ילדים

 למבוגרים הקרובים לילד יש השפעה רבה הן על תפיסת הלחץ אצל  

 .ילדים והן על בחירת דרכי ההתמודדות

להלן מספר תגובות מסייעות במסגרת המשפחה ובית הספר 
 :העשויות להקל על מצוקתם של ילדים בגילאים שונים

 
השגרה מעניקה הרגשת ביטחון  . רצוי לשמור על סדר יום רגיל ככל האפשר1.

 .לימודים וסדרי שינה, כדאי לשמור על סדר פעילויות קבוע של ארוחות. וקביעות

 

ללא זלזול וללא לחץ , הקשבה ומתן הזדמנות לילד לבטא רגשותיו ופחדיו2.
 .לחזור מיד לרמת התפקוד הקודמת

 

.  ומכעסים על הילד' חינוכיות'רצוי להימנע מהתנגשויות , מתן תמיכה רגשית3.
על ידי הסבר מפורט על משך הפרידה  , להכין את הילד לפרידות הכרחיות

יש להרגיע פחדי לילה על ידי הדלקת אור ושהייה ליד מיטת הילד  . וסיומה
 .ולהימנע מהעברת הילד למיטת ההורה



 כיצד להקל על ילדים
אולם להימנע ממתן תרופות  , רצוי להתייעץ עם רופא, אם מופיעים מחושים. 4

 .ללא מרשם

 

יש לנסות לענות לכל שאלותיו של הילד בצורה ברורה  : מתן מידה והסברה. 5
פציעה ועל הסיכון להיפגע  , ילדים בגיל הגן שואלים על מוות. ועניינית
שיחה גלויה על הסכנות האמיתיות עדיפות על התשובות הדמיונית  . בעצמם

דמיונות בלתי מבוקרים על ידי המציאות עלולים להיות . שהילד ממציא לעצמו
 .מפחידים הרבה יותר

 

פחד ודאגה בשיחה ישרה  , רצוי לעודד ילדים להביע כעס: ביטוי רגשות. 6
כיוון שהמשחק של הילד הוא שפתו הטבעית של הילד  . ובדרכים עקיפות

.  בציור וביצירה, יש לתת לו הזדמנות לבטא את עצמו במשחק חופשי, הצעיר
עוזרים ברכישת תובנה ומסייעים  , המתארים מצבי חיים דומים, סיפורים

 .לשוחח בעקיפין על נושאים קשים



 תרצה אתר/ מלחמה זה דבר בוכה
 ,אחי הקטן פחד                             ולא יודעים מה לענות

 כי חושבים.                                   מרב פחד

 שזה.          כי הוא לא הבין במה מדובר

 .רק נדמה                                                  

                                                       

 אחי הקטן        , כולם מדברים בקול רם וביחד        כן

 .ואבא מגיע                                   מפחד

 ?אך מה אפשר לעשות.                                   לזמן קצר

 ושוב נעלם

 אני מפחדת רק כשאומרים                                                      ,                                 ורק מטלפן

 :                                                    לי                                                  

 !"חדשות! שקט.         "ושומעים מרחוק קול חלש ודומה

 



 התיאוריה של הווארד גרדנר
שונה , התיאוריה והחקירה של גרדנר את היכולת האנושית חושפת מבנה חדש

 .מהתפיסה הרווחת אודות האינטליגנציה של הדם

כלומר פועל על פי   –גרדנר טוען כי המוח האנושי אינו מתפקד באופן מונוליטי 

 .אינטליגנציות 7אלא קיימות בו לפחות , אינטליגנציה אחת ויחידה

 
 תכונות ומרכיבים מרכזיים  אינטליגנציה

  -לוגית 

 מתמטית

 .יכולת הבחנה הכללה ואיתור סיבתיות. רגישות למבנים לוגיים

 .ורבדים של השפה, קצבים, רגישות לקולות לשונית

 .יכולת תפיסה והכללה של המרחב החזותי מרחבית

 .יכולת להפיק ולהעריך מקצב וגוון של צלילים מוסיקלית

 קשב למסרים החושיים, שליטה גבוהה בגוף תנועתית

 .מודעות לחולשות וליתרונות של עצמו אישית-תוך

 .יכולת להתייחס לדפוסי אישיות של אחרים בין אישית



 ?איך נשבור את מעגל הקסמים

זו אשר בה לא השיג את  )חשיפת יכולות נוספות בתלמיד מלבד העיונית 

 .עשויה לזמן לתלמיד הצלחה אובייקטיבית( המצופה מבני גילו

נעלה את הערך והדימוי העצמי   –נשיב לו את כבודו האבוד , בכך נחזקו

 .ובעקבות כך את המוטיבציה וההצלחה –

 

מגביר 

 מוטיבציה

 הצלחה

 דימוי עצמי

 מתחזק

 דימוי עצמי  

 נמוך

הישגים  

 נמוכים

חוסר  

 מוטיבציה



 התלמיד הדיסלקטי

התלמיד הדיסלקטי מקבל תוויות של נכשל עוד לפני שהוא  

 .מקבל אפשרות כלשהיא להוכיח את כישרונותיו המיוחדים

חוסר  

 מוטיבציה

הישגים  

 נמוכים

 דימוי עצמי  

 נמוך

מגביר 

 מוטיבציה

 הצלחה

 דימוי עצמי

 מתחזק



 המהנדסים הדיסלקטיים
 קלרה היידו

 הוצאת לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל, מהנדסים ואדריכלים -1994מתוך גליון ינואר 

 .המוחי האונה הימנית של "חשיבה הנשלטת בעיקר ע –דיסלקציה 

האונה הימנית              

 (התלמיד הדיסלקטי)

 חשיבה אומנותית מרחבית

האונה השמאלית              

 (רוב האוכלוסיה)

 חשיבה לוגית מילולית

התלמיד הדיסלקטי יכול לדמיין  

.  לעצמו בקלות תמונות מצב כוללות

יכול לתת פתרונות אינטואיטיביים  

כאשר את הפרטים החסרים הוא  

 .משלים בשלב מאוחר יותר

".                                       מרוב עצים לעיתים לא רואים את היער"

י חשיבה "מערכת החינוך נשלטת ע

דרישותיה מבוססות בעיקר על  . מילולית

והתבטאות  , קריאה, פעולות הזיכרון

 .מילולית

ניתן בקלות יותר להעלות תרשימים 

לשנותם לארגן ולסובב  . קודמים מהזיכרון

פתרונות בלתי . אותם בדמיון לפי הצורך

רעיונות ותפיסות כוללניות  , שגרתיים

 .וחדשים



 משוב ביולוגי בטיפול התנהגותי קוגנטיבי

 טיפול בקוגנציות

 טיפול בחשיבה
 אינטייק

 קו התחלה –למידת הטונוס הבסיסי 

השינויים )למידת הקשר בין התנהגות  

 ובין המחשבות והמכשיר (הפיזיולוגיים

נשימות  , דמיון מודרך, הפחתת החרדה העלאה למודעות

תרגול  , למידה, באמצעות הרפיית שרירים

 בבית

                 אימון בשליטה על פרמטרים

של המערכת האוטונומית                     

 (בניית הרפיה ודמיון מודרך)



 משוב ביולוגי בטיפול התנהגותי קוגנטיבי

 הטיפול

 ,עצירת מעגל בקסמים דרך החשיבה או דרך המוקד הפיזיולוגי

.                                  על בסיס הרפיהגם בעזרת טכניקות פרדוקסאליות 

 (.התניה מחדש)התקרבת למקור הפחד 

 :כל פחד משתי סיבות

 מלמות או מלהיפגש נפשית •  

 שליטה, איבוד שפיות •  


