
ןסוח חופיט
הדלבלא העונ ר״ד

׳א הנש הבושק תוגיהנמ סרוק

ב״פשת רוזחמ

5 שגפמ



...ישיא רופיסב ליחתנ
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?ןסוח והמ

תתסוומו הביצי הרוצב לוכסתו ישוק ,רגתא שוגפל תלוכיה :)resilience(ןסוח•

)vulnerability(תועיגפ :עבטמה לש ינשה דצה•
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?ןסוחאל והמ
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״לכימה תבחרה״ תרופאטמ
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 השרות לש תולאש
הביבסו

 וא דלומ והשמ הז ןסוח םאה•

?דמלנ

 אוה ןסוחש םיארמ םירקחמ•

 שוכרל ןתינש )skill( תונמוימ

קזחלו
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תיחומ תויטסלפ

 תויווחל הפישחמ האצותכ ןמזה לכ הנתשמ חומה•

)ימינפה םלועבו ,ינוציחה םלועב( תויוסנתהו

 תויחומה תוכרעמה קוזיחל םילוגרתו תויוסנתה ןנשי•

ישונא ןסוחב תוכמותש
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 הילכה תרתי תטולבל חומה ןיב רבחמה ריצה :HPA-ה ריצ
סרטסה תבוגתמ יתוהמ קלח .לוזיטרוק תשרפהל ליבומו

ןסוחל תורושקש תוירקיע תויחומ תוכרעמ

הלדגימאל ילטנורפ-הרפה סקטרוקה ןיב רשקה
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ןסוח תכמות תונמוימכ ישגר תוסיוו

?ישגר תוסיו הז המ•

?תושגר תוסיו תבוטל ונתושרל תודמוע תויגטרטסא וליא•

תושגר תוסיוול ״הנוכנ״ היגטרטסא ןיאש םיארמ תונורחאה םינשהמ םירקחמ•

- בצמל םאתהב המיאתמה היגטרטסאה תא רוחבל תלוכיה :תושימגה איה בושחש המש הארנ•

היצפסורטניא- ףוגהמ עיגמש עדימ יפל לשמל

 יפכ היווחה םע שגפמ םירשפאמ- תושוחת/ףוגל בשקו הריצע לש םילוגרת :אובמ תומלתשהמ•

)הריחב תדוקנ לדומ( הריחבו )םיחרואה םע הדובע ,״רופיס״ל בל תמושת( איהש
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ןסוח יכילהתב ףוגה לש בושחה ומוקמ
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?יל רפסמ ילש ףוגה המ

הרוקש המ םע תיבטימ תודדומתה תבוטל הז עגרב םיקוקז ונא המלו וישכע ונבצמ המ ןיבהל ונל םיעייסמ ףוגל בל תמושתו תועדומ ,בשק

Nummenma et al. (2014) 



לוגרתה לש רשקהב ןסוחו תושימג לע
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ילילש יוריגל הפישח חכונל תוסיוו תייגטרטסא לש השימג הריחבב תרוקיב תצובקל יסיסב סנלופדניימ סרוק ירחא םישנא ןיב הוושהש רקחמ

Ardi et al. (2021) 



ןסוח יכילהתב ףוגה לש בושחה ומוקמ
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 הרושק רתוי ההובג תינפוג תועדומש הארמש רקחמ•

רתוי הובג ןסוחל

- stress ארקנש דדמ ןיב רשקה ןחבנ• heart rate 

coherence, םשב תודדומתה תייגטרטסא denial 

copingתואירב לש םייגולויזיפו םייגולוכיספ םידדמו 

 השוחת ,ןוסיחה תכרעמ דוקפת לשמל( תישפנ

 .)ב״ויכו תישפנ החוור לש תיביטקייבוס

 הכרעהל יביטקייבואה ינפוגה בצמה ןיב המילה•

 הרושק הווחנה סרטסה תמר לש תיביטקייבוסה

רתוי ההובג תינפוגו תישפנ תואירבל

Sommerfeldt et al. (2019) 

הלוסניאה סקטרוק

 ןואכיד ינימסת תוחפ ,רתוי ההובג תיגולוכיספ תישפנ החוור
 תכרעמ לש רתוי בוט דוקפת( ףוגב תקלד ינימסת תוחפ ,הדרחו

רתוי ההובג תינפוג תועדומ םע םישנא ברקב- )ןוסיחה



 לש התובישחו החוכ לע
המישנה

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_focusing_on_the_breath_does_to_your_brain

 paced( הבוצק המישנ ומכ המישנ יליגרת•

breathing( המישנל בל תמושת וא 

 בשקו תועדומל םירושקש םירוזא םיליעפמ

 ,הלוסניא ,הלדגימא לשמל( ישגר תוסיו ,ףוגל

)ילטנורפ סקטרוק

4-7-8 ליגרת ומכ הבוצק המישנ יליגרת•

 םיבצעה תכרעמ תוליעפ תא םיריבגמ

 תובוגת תתחפהב ךמות(תיטטפמיסרפה

)סרטס
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סנלופדניימ לוגרתב השיגו תועדומ

יטופיש יתלבו ןווכמ ןפואב יחכונה עגרה לש היווחל בשקה לש היינפה

השיגו תועדומ ,בשק לש ילטנמ-יחומ ןומיא

 / בשק
תועדומ

 השיג
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ךוניחה תכרעמב ןסוח
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 תשוחתל רושק ןסוח :ה.דימלתה טבממ•

 ,תוחיתפ תרשפאמ וזו ההובג ןוחטב

תולגוסמב תכמותו תונרקחו תונרקס

 לש תונימז הלעמ ןסוח :הרומה טבממ•

 דוקפתל םיינויחש םייגולוכיספ םיבאשמ

רחאב הכימתלו יעוצקמו ישיא

...הזכ רבד שי :ינוגרא ןסוח•



 ןמזב חנצמ רופתל םעט ןיא ״

 תוקסרתה תארקל תישפוח החינצ

 תא רופתל ךירצ .עקרקה לע

 אוהש ךכ ,םוי לכ ונלש חנצמה

״םורח הרקמב ונליבשב םש דימת
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!הבשקהה לע הדות


