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?היתפמא איה המ

ותיא תוהדזהל)2(ו ובצמ תא ןיבהל )1( :״רחאה לש וילענב ונמצע תא םישל״ תלוכיה•

:חומב םינוש םירוזא הליעפמ היתפמא•

Øבאכה תכרעמל םיכיישש םירוזא

Øףוג תושוחת(היצפסורטניאל םירושקש םירוזא(

Øשגר ירוזא

Øםייביטינגוק םירוזא



?דלומ והשמ הז היתפמא םאה

םירחא לש םהיתושגר םע תוהדזהלו תוהזל הדילמ טווחמ ונלש חומה :ןכש הארנכ•

תיביטינגוק היתפמאל תישגר היתפמאמ :תוחתפתהה ךרואל הנתשמ היתפמא ,תאז םע דחי•

 לשמל ומכ ,םינוש םימרוגמ רתוי תעפשומו תיטמוטוא תוחפ תויהל תכפוה איה ,תורגבתהה םע•

ונלומש םדאה יבגל ונלש תוסיפתה



יתצובקה סוחייה לש וחוכ

Hein et al, 2010



היתפמא לש תוחתפתה
תיעדמ הרדגה- היתפמא לש ןיינבה ינבא
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 תישגר היתפמא
)״תישגר הקבדה״(

 תיתפמא הגאד
)הלמח(

 היתפמא
תיביטינגוק

ישגר תוסיו

 םיבצמ קולחל תלוכיה
 לע( םירחא לש םיישגר
 .)המצועהו ךרעה ידממ

 בושח דיקפת תלעב
 תילולימ אל תרושקתב

םישנא ןיב ישגר ןורכנסבו

 םינפומה םימח תושגר
 ןוצר םיררועמו רחאה יפלכ
 )to care( גואדל היצביטומו

תישפנה ותחוורלו ול

 ןווכמ ןפואב ץמאל תלוכיה
 רחאה לש וטבמ תדוקנ תא
 אוה המ לע ןיבהל תנמ לע
 שיגרמ אוה המ המ ,בשוח
 רושק .םיינשה ןיב רשקהו

 Theory of םע תוקודה
Mind, היצזילטנמ

-ל עדומ תויהל תלוכיה
 לע תוישגר תובוגת תונשלו

 תוגהנתה רצייל תנמ
הרטמ תנווכמ

היצלומיסל ליבומש יוקיח•
?הארמינוריונ•
חומב ישגר דוביע ירוזא•
חומב באכ דוביע ירוזא•

תישגר היתפמאמ תנחבומ•
חומב קוזיחה תכרעמ ירוזא•
 תכרעמ(סוגאוה בצע•

תיטטפמיסרפ
תויתרבח-ורפ תויוגהנתה תדדועמ•

 םיילוהינ םידוקפת לש תותשר•
)םיילטנורפ-הרפ םירוזא לשמל(

 םיקסועש םיילרופמט םירוזא•
 ןיבל יניב תיביטינגוק הנחבהב
רחאה

 קרו ישיא-ןיבה בחרמב ליחתמ ישגר תוסיו•
תישיא-ךות תונמוימל ךפוה ןכמ רחאל

 הגאדל תישגר היתפמאמ רבעמל ינויח•
תיתפמא

 לשמל( םיילוהינ םידוקפת לש תותשר•
)םיילטנורפ-הרפ םירוזא



קיזהל היושע היתפמאשכ
תיתפמא הקוצמ- Empathic distress / fatigue



)compassion( הלמחל היתפמאמ

היתפמא

הלמחתיתפמא הקוצמ
ימצעה יפלכ םינפומש תושגר•
 לשמל ,תילילש תישגר היווח•

סרטס וא הפצה לש תושוחת
הקיחש ,תואירבב העיגפ•
תיתרבח אל תוגהנתהו תוקחרתה•

רחאה יפלכ םינפומש תושגר•
 תושוחת לשמל ,תיבויח תישגר היווח•

)םימחר אל( םוחו תויתפכא ,הבהא לש
תרפושמ תואירב•
תיתרבח-ורפ תוגהנתהו תוברקתה•

Singer & Klimecki, 2014 



חומב הלמחו היתפמא

 תותשר ןיב הדרפה האצמנ תיחומה המרב םג
היתפמא לש תויחומ תותשרלהלמח לש תויחומ

Singer & Klimecki, 2014 



ןמאל ןתינש תולוכי- הלמחו היתפמא

Lutz et al., 2008 

Prof. Richard Davidson

 תותשר תא רתוי קזחו רתוי רהמ םיסייגמ הלמח תייצטידמ לש םיסונמ םילגרתמ
תילילש תועמשמ ילעב םייוריגל הפישח תעב תויחומה היתפמאה



Klimecki et al., 2014 

Prof. Tania Singer

 חווט רצק ןומיא לש תיחומהו תיגולוכיספה העפשהה תא הקדברגניסהינט
היצטידמ לוגרתב עקר אלל םישנא ברקב )דרפנב( הלמחבו היתפמאב

ןמאל ןתינש תולוכי- הלמחו היתפמא



םיישיא-ןיב םיסחיל רבעמ היתפמא- תיתכרעמ הבישח

 תודדובמ תויושיכ אל םירבדל תשגינש הבישח איה תיתכרעמ הבישח״•

 רשקה ךותב תויביטקארטניאו תוימניד תויושיכ אלא ,תויטטסו

 אוהש והשלכ םלש ךותב הזב הז םייולתה םיקלחכ ,לשמל :)טסקטנוק(

״בכרומו לודג

 ,םילקתנ ונא הב היצאוטיס וא םדא לכ לע תיתכרעמ הבישח םשייל ןתינ•

 תייארל דוגינב( תובכרומל הכרעה ,הוונע ומכ תויוכיא תדדועמ איהו

גולאידו תרושקת ,)ןבל-רוחשב תואיצמה

  לע םג ךא ,ונייחב םיישיא-ןיבה םיסחיה לע הזכ הבישח סופד םשייל ןתינ•

 הכותב הבחרה תיגולוקאה תכרעמה לעו רתוי תובחר תויתרבח תוצובק

)ותוללכב ץראה רודכ ,םייח ילעב( םייח ונא
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)ןילמוג תווהתה(interdependence-ל הכרעה
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תפתושמ תוישונאל הכרעה
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