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התחלות חדשות 

אז שוב עברה לה שנה ואנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה, ואיתה תקוות והתחלות חדשות, בואו 
נעצור ונבדוק,  מה עשינו ומה נוכל לעשות יותר?

אנשים נוטים לחשוב שאורח חיים בריא קשה לביצוע, אבל האמת שאם מתרגלים ומאמצים את 
הכללים אפשר לשפר משמעותית את אורח חיינו, להופכו להרגל, והרגלים מטבעם הופכים יותר 

יותר לאוטומטיים. כששואלים אנשים מה החשוב להם ביותר הם עונים: העיקר הבריאות. האם 
באמת אנו עושים את הטוב ביותר כדי לשמור על הבריאות? 

רובינו ממשיכים לחיות באותו מסלול חיים ונעצרים רק כשיש מחלה או משבר חלילה.

אז זהו חברה’לך שזוהי הטעות העיקרית. כדאי מאד ומומלץ לשנות את ההרגלים  וזה לא בשמיים, 
ככל שנתמיד בהרגלים הם יהפכו לטבע שני, מבלי שנתאמץ וכך נחסוך לנו בעיות בעתיד. אורח 

החיים המודרני והלחץ הנלווה אליו לא עומד לצידנו, תעשיות המזון מייצרות מזון הרחוק בהרכיביו 
מהטבע, ואנו נזקקים יותר ויותר לפקוח עיניים ולבדוק מה אנו מכניסים לפינו.

תזונה – כמובן המרכיב העיקרי, קמח, אורז ופסטה מלאים, תחליפים טבעיים לסוכר כמו צמח 
הסתוויה, פירות וירקות, אומגה 3, סויה, שמן זית, אגוזים ועוד... 

פעילות גופנית קבועה, אין כמוה לשפור מצב הרוח, לשיפור הפעילות המוחית, זכרון, לשיפור 
המראה, התחושה הכללית ובעיקר הבריאות. צאו לפארק, לכו בטבע.

נשימה - פעילות כל כך בסיסית וכל כך פשוטה ועם זאת חשובה ביותר. נשימות עמוקות 3 פעמים 
ביום  ישפרו את הרגשתינו פלאים.

תרפיה – לסוגיה השונים תחביבים,ריקוד, נגינה, מוזיקה, שיחות עם פסיכולוג או חבר, או כל דבר 
שעושה לנו טוב הכניסו לפעילות השבועית הקבועה שלכם. 

בדקו אלו ערכים יש לכם, והאם הם באים לידי ביטוי ביום יום.
מחשבות חיוביות – למחשבות יש כוח אדיר על הרגשתנו ובריאותינו, מחקרים מוכיחים שלמחשבה 
שלנו יש השפעה רבה יותר על האושר מאשר לנסיבות האובייקטיביות של החיים. המנעו מהשוואה 

לאחרים.
דמיון מודרך - מה שאתם חושבים הוא מה שתרגישו, ומה שיניע אתכם לעשייה, שמרו על מחשבות 

חיוביות, מוחנו אינו מבדיל בין דמיון למציאות. חייכו לעולם והזמינו חיוכים.
זכרו בכל משבר טמונה הזדמנות. אם רע לכם רשמו את הדברים, תראו איך הדברים יקבלו 

פרופורציה אחרת, זכרו שהכל עובר.
הכירו תודה יום יום ולמדו לסלוח  –  פעילות פשוטה כל כך שגורמת לנו להיות מאושרים.

אנו ב- e-Wellness  מחכים לכם עם עוד המון דברים חדשים כדי שיחד ניצור איכות חיים. 

מאחלת לכולנו שנת אזרחית של צמיחה, אהבה והרבה בריאות.

שלכם לוסי

 אורח חיים
בריא

ברוח המחשבות
המדור שלי

מאמנת הוליסטית לאורח חיים בריא.

e-wellness.co.il 



 UVA/UVB הגנת ,SPF 30  קרם לחות יומיומי אורגני
יעילה לכל סוגי העור בכל עונות השנה

חשוב להשתמש במסנני קרינה, חורף וקיץ כאחד ובטח 
בארץ שטופת שמש כשלנו.

חוזרים  שמש  מפני  העור  על  ההגנה  חשיבות  על 
לסרטן  הסיכון  בשל  אם  שנים,  מזה  באוזנינו  ומשננים 
ושבירת  העור  הזדקנות   הליכי  האצת  בשל  ואם  עור 
הפנים  על  וכתמים  לקמטים  הגורם  הקולגן,  מבנה 
הגברת המודעות לצורך בשימוש במסנני קרינה גורמת 
יעילות  ברמת  תכשירים  לייצר  רבות  לחברות  ובצדק 

שונה.

אולם כדי להוזיל את עלות התכשירים מרבית החברות 
משתמשות במסנני קרינה המכילים חומרים מסרטנים 
הרות  לנשים  מומלץ  לא  בהם  והשימוש  ומתכות 

ולילדים.

חברות  מחלוצות  הבריטית,  יארד  נילס  חברת 
קרינה   מסנן  מציגה  בעולם  האורגנית  הקוסמטיקה 
 SOIL של  תקן  תו  הנושא  הראשון  מינראלי,   100%
ASSOCIAATION – האגודה הבריטית לאישור מוצרים 

אורגנים  בתנאים המחמירים ביותר

New Wild Rose Daily Moisture SPF 30

 UVA/UVB הגנת ,SPF 30 יומיומי אורגני קרם לחות 
יעילה לכל סוגי העור

הקרם מתאים לשימוש יומיומי  כקרם לחות אורגני בעל 
מקדם הגנה SPF 30 מתאים לכל סוגי העור

התכשיר מספק הגנה ולחות ל-12 שעות עשיר במרכיבי 
ובנוגדי חמצון למניעת ההשפעות המזיקות של  לחות 

קרני השמש.

ומעניק  הבר,  ורד  משמן  מופק  וההזנה  הלחות  מרכיב 
תחושה קטיפתית נפלאה ומהווה בסיס והכנה לתכשירי 

האיפור השונים.

כדי להימנע ממחסור בוויטמין D החיוני 
לבריאות העצמות ולמניעת סרטן העור יש 
לחשוף חצי גוף לשמש, ללא מסנן למשך 

כ-20 דקות יומיום, עד שהוא הופך ורוד. עדיף 
להימנע מחשיפה נוספת וכמובן להגן על עור 

הפנים  עם קרם לחות אורגני SPF 30  מבית 
נילס יארד, לפני כל יציאה מהבית.

גוף  פנים,  העור,  על  שמירה  על  עוד  ללמוד  ברצונך  אם 
ושיער בשילוב תזונה נכונה, שימוש מושכל בתוספי תזונה 
ותכשירים אורגניים השאירי פרטים באתר ונשמח לתאם 

לך ייעוץ והתנסות ללא תשלום בנקודה הקרובה לביתך.

www.nealsyard.co.il

NEAL’S YARD REMEDIES

בריאות ויופי-טבעי ואורגני

ד”ר אתי נחשון  Ph.D  נטורופטית
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קרם לחות והגנה
בכל עונה

טיפ

SPF 30  קרם לחות יומיומי אורגני
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תזונה בריאה
Healthy

Food
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ריטאלין או לא? 

כשעבדתי במחלקת טבע באחת מרשתות הפארם, ניגשו 
אמהות למוכר על קצות אצבעותיהן ושאלו בלחש: יש 
תחליף לריטאלין? והן ממשיכות בתמימות: "המורים 

והרופאים לוחצים: ריטאלין, אבל אולי בכל זאת יש 
תחליף?"

ישנם תחליפים טבעיים לריטאלין וישנה גם תזונה 
מתאימה, אך האם זה מספיק? האם הריטאלין זה 

הפתרון? ומה עם תופעות הלוואי לטווח ארוך? יצאנו 
לעשות, סדר בבאלאגן.

מה עושה הריטאלין?

הריטאלין היא תרופה מעוררת, ומרגיעה בו זמנית את 
ילדי ADHD. משפרת את הקשב, מגבירה את היכולת 
להשלים משימות והנחיות ומפחיתה היפראקטיביות, 

חוסר מנוחה ואימפולסיביות. תפקודי עבודה משתפרים, 
תוקפנות ועקשנות פוחתים. ילדים שמקשיבים יותר, בעלי 
תקשורת טובה יותר, פחות רבים, והתנהגותם הולמת יותר. 

תרופה זו מגבירה את לחץ הדם, מגבירה את קצב הלב, 
מגבירה פעילות חשמלית של מערכת העצבים.

מורים, הורים, פסיכולוגים ומחנכים אכן ממליצים 
בפה מלא על נטילת ריטאלין בכדי לעשות להם חיים 

קלים. ואכן קשה להתמודד עם הילד השונה, החריג, 
הילד שמפריע לעצמו במהלך השיעור. על כן מורים 

רבים ימליצו על שימוש בריטאלין בשיתוף פעולה עם 
 הפסיכיאטר כפתרון זמין ומהיר. 

כדי לדייק במתן הטיפול לילדים אלו יש לערוך בדיקות 
מקיפות ומתאימות. זהירות! גם רופאים כלליים שאינם 

פסיכיאטרים רשאים לתת מרשם לריטאלין לילד 
 .ADHD שלדעתם הינו ילד

תופעות הלוואי של ריטאלין )עוברות לרב תוך 3-2 
שבועות(: פגיעה בערנות, הפרעות שינה וירידה בתיאבון, 

כאבי ראש ובטן. שכיחות פחות: תלות פסיכוטית, 
הפרעות בגדילה )לטווח קצר(, עצבנות.  

תופעת הלוואי השכיחה ביותר )חוסר שינה( נמצאה 
ברב המחקרים, ירידה בתאבון, כעסנות ואובדן משקל, 
במחצית מהמחקרים הכדור עלול לגרום להתמכרות.  

תופעות לוואי ארוכות טווח טרם נחקרו, אך עקב שימוש 
ממושך יתכנו: עיכוב בצמיחה ובגדילה בשל דיכוי 

התיאבון או משפיעה על הורמון הגדילה )לטווח ארוך 
לרב אינה מעכבת צמיחה(. לתרופות יש השפעות קלות 
על קצב הלב ולחץ הדם אשר יכולות לבוא לביטוי בגיל 

מאוחר יותר.

והחדשות הטובות - איך נעזור 
 לילדים אלו בעזרת תזונה?

כדי להבטיח שסוכר ייכנס למוחנו, 
הסוכר חייב להיקשר לחלבון 

המעביר אותו דרך מחסום דם – 
מוח. מזון עשיר בחומצה אמינית 

חיונית לבניית סרוטונין מביא לעלייה 
ברמת האינסולין, וכך עולה רמתו של הטריפטופן בדם 

)אותה חומצאת שומן( והחומצה הקטנטונת הזאת 
מעבירה את הסוכר בדם אל המוח. וכן בפעילות 

אירובית המולקולה הזו חודרת טוב יותר למוח.

במקביל נוצר סרטונין מוגבר במוח. הסרטונין מרגיע 
ומשפר את מצב הרוח וההתנהגות. ילדים שאכלו 

ארוחת בוקר עתירת פחמימות חלה הרעה במצבם 
ההתנהגותי, לעומת ילדים שאכלו ארוחת בוקר חלבונית. 

ריטאלין 

חשוב לזכור: תופעות 
לוואי של ילדים אלו 

בלתי מטופלים בכדור 
 הן קשות הרבה יותר.
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לוסי רבין 
מאמנת הוליסטית לאורח חיים בריא ותזונאית טבעית. נייד 054-4582972

אומגה 3 המדוברת - חומצה שומנית חיונית ביותר 
לבריאות המוח. איכלו: אגוזי מלך וברזיל, זרעי פשתן 

ודגים ממים עמוקים.

דיאטה עתירת חלבונים ודלת סוכרים או דלת פחמימות. 
איכלו יותר חלבונים ופחות סוכרים. )דיאטה עתירת 

.)ADHD חלבונים מתאימה לילדי

מזונות איתם נוכל לעזור לילדים אלו:

עוף, הודו, דגים ממים עמוקים בעיקר סלמון מקרל, וטונה 
)בטונה יש כספית לכן לצרוך אותה אחת לשבועיים(, 

חומוס, טחינה, קוטג’ דל שומן, אגוזי מלך וברזיל, 
מוצרי מזון על בסיס סויה.

הגדילו פחמימות מורכבות: פירות, ירקות, אפונה, 
שעועית, פחמימות מורכבות, חיטה מלאה, קמח מלא, 

מזונות מלאים בסיבים, ויטמינים ומינרלים.

פירות מומלצים: משמש, תפוז, מנדרינה, אגס, אשכולית, 
קיווי ותפוח.

שמן זית.

אכילה נכונה מייצבת את הסוכר בדם, מורידה כולסטרול, 
מקטינה תיאבון, משפרת את רמת הריכוז והאנרגיה.

לסיכום, כדי לצאת ממעגל הקסמים והדימוי העצמי 
הירוד של הילד בשל חוסר הצלחתו יש לשקול עם רופא 

נטילת ריטאלין או כדור אחר מתאים.

אין ספק שטיפול תרופתי יכול להיות מועיל לילדים רבים, 
הוא טיפול רב עוצמה מחד, ומאידך “לא על הכדור לבדו”, 

אלא צריך עזרות נוספות במקביל.

בחשיבות עליונה, שימו דגש על תזונה נכונה, זה לא 
קשה, אפשר לסגל בהדרגה תזונה שהיא בריאה יותר 
לכולנו ופעילות גופנית, כדי להפחית תסמינים ולעזור 

ילדים אלו. 

Coach4health הינה חברה 
העוסקת באורח חיים בריא 

ומספקת מגוון רחב של שירותים ומוצרים 
לאנשים, ארגונים ומוסדות, 

המבקשים לשפר את איכות חייהם 
ולאמץ עקרונות סגנון חיים בריא.

מגזין איכות חיים 

שטח
ר מה

כל המידע הייש

יומן ולוח מגנטי 

שית
ת ואי

אחדדרך חיים שימושי
כל המטפלים במקום 

קופת הבריאות

שלי!
רך 

זו הד
אורח חיים בריא 

סדנאות, 
קורסים וארועים

אנו מתמקדים בארבעה פרמטרים המהווים 
את הבסיס לאיכות החיים. תזונה, פעילות 

גופנית, הפחתת לחצים ויצירת סביבה 
בריאה ונטולת מתחים

לפרטים נוספים וליצירת קשר:
 

ישנם תחליפים טבעיים 
לריטאלין וישנה גם 
תזונה מתאימה, אך 

האם זה מספיק?
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סביבנו את הגירויים הרבים האלקטרו מגנטיים מחשבים, 
מקרוגל, טלפונים סלולאריים ועוד המשבשים בעיקר למי 

שרגיש את כל התדרים.
קשב  “הפרעות  הכולל  בשם  מגיע  פעמים  הרבה  והביטוי 

וריכוז”
האם מזון שאינו טבעי לנו יכול להתאים לגוף שלנו?

ולגבי  נקנה  שמפו  לאיזה  מקדישים  אנחנו  מחשבה  כמה 
בחירת המזון שיכול להיות בהשפעה של חיים ומוות עבורנו 

אנחנו מקלים ראש...

לרפא,  יכולה  ומדוייקת  נכונה  שתזונה  היום  לכולנו  ברור 
לנחם, ולהרגיע גם רגשית -נפשית ולא רק גופנית –פיזית.

הילדים  כחטיף.  המוגש  משביע  מתכון  לתת  היום  בחרתי 
מאוד אוהבים אותו, לוקחים אותו לביה’ס, זוללים אותו בין 
הארוחות, אך בעצם זוהי ארוחה מלאה, משביעה טעימה 

ובעיקר מאוד מאוד מזינה

חטיף פצפוצי אורז:
לערבב בקערה

1 כוס טחינה אתיופית מונבטת
חצי כוס סילאן / דבש/מייפל/אגבה

להוסיף לאחר ערבוב שליש כוס שומשום מלא
3 כוסות פצפוצי אורז ללא סוכר רצוי לאחר ריסוק קל

לערבב לתערובת אחידה ודביקה
ההכנה: 2 אפשרויות

האחת להכניס למקרר לשעה שהתערובת תתקשה מעט
לטבול ידיים במעט מים וליצור כדורים או מלבנים כמו 

חטיף ולגלגל בקוקוס
אפשרות  שנייה )פחות “מלכלכת”(:

לשטח את התערובת בתבנית זכוכית לפזר קוקוס 
)בחירה(להכניס למקרר וכשהתערובת מתקשה

לפרוס לריבועים.
ממממ...... יאמי יאמי 

אזהרה: גם מבוגרים “משתגעים” על זה...
אפשר להוסיף לתערובת זרעי צ’יאה,אבקת 

ספירולינה,המספקים אומגה וחלבון בזמינות גבוהה.

“בשר”  אין  ובתחושה שאם  חייתי בהבנה  במשך שנים 
בארוחה בעצם לא אכלתי...

ככל שחלפו השנים נחשפתי יותר ויותר לעולם התזונה 
הבריאה וכשנפגשתי עם תחום הרואוו נשביתי בקסם, 
שברתי פרדיגמות של “יקר” “משמין” “ מסובך להכנה” 
“משעמם” “לא טעים-טפל”...גיליתי עולם מלא, טעים 

פשוט להכנה ומלא באנרגיית חיים.

והנה אני כאן, ברצון עז לאפשר לכל מי שרוצה - אבל...
חושש - להכיר, לטעום ולהתאהב.

מהו רואוו פוד?
הרואוו פוד הוא מזון טבעוני נא. הכולל פירות, ירקות, 
קטניות  אצות,  נבטים,  אגוזים,  שקדים,  גרעינים, 
 48 מעל  מחומם  ואינו  יבשים  ופירות  דגנים  מונבטות, 
מעלות צלזיוס כך שכל האנזימים והוויטליות של המזון 
ולכן הוא נחשב לאוכל עם חיים, המחזק את  נשמרת. 
עוזר  העיכול,  החיסונית, משפר את מערכת  המערכת 
רמת  את  מעלה  הכבד,  את  מטהר  במשקל,  לירידה 

האנרגיה, ומאט את קצב ההזדקנות.
הטבע מגיש לנו את הפתרונות על מגש של כסף, צריך 

רק לדעת איך לצרוך נכון.
בהרצאות, בהדגמות ובסדנאות אני מביאה לקהל את 
המזון האולטימטיבי עתיר ויטמינים, מינרלים ואנזימים 
בצורה קלה ליישום, פשוטה, טעימה, מפנקת ומשביעה.

תוך מתן ידע תיאורטי ומעשי במקביל.

ביצים,  דגים,  בבשר,  בכלל  משתמשים  לא  זו  בתזונה 
קל  טעים,  ממגוון  נהנים  זאת  ובכל  חלב.  מוצרי  קמח, 

להכנה ואסטטי לעין.

הגוף שלנו הוא תוצר של מליוני שנות אבולוציה, אבל 
התפריט שלנו הוא תוצר של 4 מהפיכות תזונתיות:

הבשר

החלב

הדגנים –פחמימות ריקות

הסוכר

שכיום  עד  שלנו  “הצלחת”  את  שינו  הללו  המהפיכות 
יש  בנוסף  אבותנו,  של  לתזונה  זכר  נותר  שלא  כמעט 

רואוו פוד



ענת דרור 050-4339970

מנחת סדנאות,  ערבי מפגש חד פעמיים והרצאות 
בתחום הרואוו ושחזור גלגולים.

בוגרת מכללת “מהות” ובעלת תעודת שף רואוו פוד 
Raw food-.

בוגרת מכון אחלמה בתחום ההתפתחות האישית.

Anatdror9@gmail.com

A18@netvision.net.il

www.anat-dror.com

 חוג בית	

במפגש חד פעמי אני מאפשרת לאנשים הכרות עם 
מטבח הרואו

            ומדגימה  6-3 מתכונים אל מול הקהל כולל טעימות.
            3 שעות, של חוויה צרופה,טעימה, מזינה ומלמדת.

 סדנא	
6-10   מפגשים של שעתיים כל אחד.

)כמות השיעורים בהתאם לביקוש(.
בכל שיעור נלמד ביחד להכין מתכונים לפי נושאים. 

ארוחות בוקר, ממרחים ומטבלים, סלטים, מנות 
עיקריות וקינוחים מרהיבים וטעימים להפליא.

הסדנא כוללת: הדגמות, טעימות, לימוד תיאורטי 
ומעשי.

מסיימי הסדנא יתמצאו ברזי המטבח הטבעוני הנא 
ויוכלו ליישמו בחיי היום יום.

***קיימת אפשרות ללימוד אישי פרטני בבית , עם 
בחירת המתכונים עפ’י צרכי המשפחה. 4 שעות של 

התרגשות והכנה משותפת ומלמדת.
בכל האפשרויות המשתתפים מקבלים גם מתכונים 

מודפסים.

 שחזור גלגולים	
        “לגעת בעבר, להבין את ההווה להתבהר בעתיד”.

בכל יחידת חיים שבה היינו אספנו זיכרונות ואירועים 
שחווינו נשארו צרובים בזיכרון הגלגולי. זיכרונות 
שלעיתים משפיעים על הבחירות שלנו, מערכות 

היחסים שלנו, הנטיות, הפחדים ואפילו מחלות.  בעזרת 
שחזור גלגולים ניתן לפגוש את אותם אירועים מחוננים 

המשפיעים עלינו כאן ועכשיו, את אותו “שורש” 
להתנהגות מסוימת, את הסיבה או המקור להמון 

תגובות שחיות בנו ויוצאות לעיתים ברגעים לא צפויים.

בעיסוקי כמשחזרת גלגולים, האדם יוצא איתי למסע אל 
הנסתר למען ריפוי רוחני, דרך דמיון מודרך, התבוננות 

פנימית ושחזור גלגולים.
התהליך מאפשר לפתור דילמות בדרך ייחודית ובהרבה 

הקשרים ורבדים.
בניתי פורמט של הרצאה חד פעמית וסדנא מתמשכת 

של 8-6 מפגשים

על מנת לחיות חיים מודעים יותר ומשוחררים יותר 
מעכבות.

בכל שיעור נקיים מדיטציה שונה, ונכיר חלקים גבוהים 
ונוספים של מי שאנחנו, נפגוש משמעות, כיוון וערך 

לחיינו.

אשמח לענות לכל שאלה.

ולתאם מועדים לעבודה משותפת פרטנית/קבוצתית.

כשהילד חסר מנוחה קרבו אותו אליכם 
לחיבוק אמיץ שירגיש שאתם בעדו 

ולמענו והציעו לו חטיף מתוק העשוי כולו 
מחומרים טיבעיים, בריאים ומשביעים 
המאפשרים למוח חדות של חשיבה 

ולגוף זריקה של אנרגיה ...

טיפ
מגוון אפשרויות למפגש איתי:

9
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חניתה הרשקוביץ
מטפלת הוליסטית ומאמנת אישית בהתאם לגישת “הבריאות הטבעית”, 

מדריכה, מלווה ותומכת בשינוי אורח חיים, שינוי הרגלים, שחרור 
מהתמכרויות שונות על ידי הדרכה לתזונה נכונה והנחייה אישית לתפריט 

מאוזן המותאם להרגלי החיים והצרכים האישיים של כל אחד, תוך מתן כלים 
 להתמודדות עם הקשיים המתעוררים.

מנחה סדנאות ניקוי גוף נפש ,ניקוי רעלים  בשלושה מסלולים. נופשונים 
חוויתיים פעילים – קצת אחרת, סדנאות להכנת מזון בריא מן הצומח.

בחוות הבריאות מדבריא – באורחן קיבוץ רוחמה

www.midbary.com

לטיפול  תרופות  לילדכם  לתת  התחלתם  שכבר  ייתכן 
ההגדרה,  בדיוק  משנה  ולא  הריכוז  הקשב,  בהפרעת 

הדרגה והחומרה.
למרות שאני לא דוגלת תמיד בלהתחיל טיפול תרופתי, 
אינני טוענת שזו טעות. לפעמים אין אנו יכולים לעמוד 
בלחץ הסביבתי, ייתכן שהצוות החינוכי בבית הספר לחץ 
לשנות  רציתם  שפשוט  או  זו,  להחלטה  להגיע  עליכם 
מאמינים  שאתם  יתכן  האפשרית.  במהירות  המצב  את 
בהפרעות  ביותר  הטוב  הטיפולי  הפתרון  הן  שתרופות 

מסוג זה.
ובין  רב  זמן  מזה  תרופתי  טיפול  מקבל  ילדכם  אם  בין 
עדיין  או שאתם  ליטול את התרופות  רק החל  הוא  אם 
שוקלים את האפשרות הזו, תסכימו אתי שניסיון טיפולי 
חלופי לתקופה של כ-3 שבועות, לא יהווה צעד דרסטי 
מצידכם. תוכנית הריפוי הטבעי עשויה למנוע את הצורך 
של ילדכם בתרופות, או לכל הפחות, להפחית את מינון 
הטיפול התרופתי שהוא נוטל ובכך לצמצם את תופעות 

הלוואי שלו.

אמנם,  יכולות,  שתרופות  מאמינה  אני 
ריכוז  קשב,  בהפרעות  זמני  טיפול  להוות 
והיפראקטיביות ובהפרעות התנהגותיות דומות, אך 

תזונה טובה ואורח חיים בריא עשויים לרפא אותן. 

שהוצמדה  מהתווית  להיפטר  הצליחו  ילדים  אין-ספור 
ההקפדה  הקצה.  אל  מהקצה  חייהם  את  ולשנות  להם 
על תזונה איכותית ועל עיסוק בפעילות גופנית עלולה 
להיראות לכם קשה בהתחלה, אך תפקידנו כהורים הוא 
קשה  זה  אם  גם  חיוביים,  שינויים  לבצע  לילדינו  לסייע 
את  להרגיל  שנקדים  ככל  אך  מסרבים.  והם  בהתחלה 
ילדנו באורח חיים בריא מקטנות הרווח יהיה כולו שלנו 
וכמובן שלהם. אך דבר אחד ברור. אין אנו יכולים לדרוש 
מהילדים את מה שאנו לא מקיימים. עלינו להוות דוגמא 
אתם  גם  בגדול.  תרוויחו  אתם  גם  דאגה  אל  עבורם. 
אורח  ותשיגו  הבריאותי  מצבכם  את  הדרך  על  תשפרו 

חיים בריא.

ההנחיות החשובות של התוכנית התזונתית הן:
1. ללא סוכרים מעובדים.

2. ללא חומרי טעם וצבע מלאכותיים.
3. ללא מוצרי חלב.

4. ללא מוצרי חיטה ואפילו מלאה. 

כ-10  תוך  נפלאות.  תוצאות  שתשיגו  לכם  מבטיחה  אני 
ימים תבחינו בשיפור מעודד, אך התמידו בתוכנית חודש 

ותוכלו להשיג תוצאות טובות אף יותר.
לאחר תקופה של חודש הילד יטמיע את השינוי וההרגלים 
התפקודית  והיכולת  מהרגשתו  עידוד  ויקבל  החדשים 

שהשתפרה, ויהיה מוכן להמשיך בדרך זו.
חברתיות  במסגרות  נמצא  והוא  ילד  הוא  שילד  כמובן 
מייד לאחר  תזונה אחרת, אבל  יחווה  כן  הוא  בהן  שונות 
מהר  הוא  ופיקח  נבון  ילד  הוא  ואם  יגיב  שלו  הגוף  מכן 

מאד ימעיט באכילה החברתית.

השינוי  את  להתחיל  שקשה  מי  לכל 
יכולים  במדבריא  אנחנו  בביתו, 
במסגרת  זו  לתזונה  אתכם  לחשוף 

נופשון התנקות ותחילת דרך חדשה.
גם  ומזין,  בריא  אוכל  תאכלו  גם 
ופעילות  בטבע  וחוויות  טיולים  תחוו 
איכות  שעות  לכם  יהיה  גם  גופנית, 
משפחתיות ללא הלחץ וההתמודדות 
וילדים  הורים  תפגשו  וגם  היומיומית 
ונלמד  קשיים  באותם  המתמודדים 
יחדיו.  הקשיים  על  להתגבר  כיצד 
אנחנו נהווה עבורכם מסגרת תומכת 

לתהליך . 

הכול מתחיל בתזונה: 
והיכן ניתן להתנסות בתזונה בריאה ומבריאה?
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Sportפעילות גופנית

Sport
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קצת היסטוריה

אירוע  הלידה  היוותה  שנים,  של  רבות  מאות  במשך 
חשיבותה  מבחינת  רק  לא  לאישה,  ביותר  משמעותי 
של המשכיות השושלת, אלא גם בשל הסכנה הקיומית 
העצומה שהייתה כרוכה בתהליך הלידה. הלידה הייתה 
את  צלחו  לא  ילודים  מעט  לא  מסוכנת:  כחוויה  ידועה 
השעות שלאחר הלידה ונפטרו, ונשים רבות סבלו מלא 
מעט סיבוכים שנגרמו כתוצאה מהלידה, עד למצב של 

סיכון חיים. 

סיבוכים מהריון ומלידה היו עד סוף המאה ה-19 לגורם 
שהוריד באופן משמעותי את תוחלת החיים של הנשים. 
 ,17 ה-  במאה  אירופיים  עמים  לגבי  שנעשו  מחקרים 
הראו שסיכוייה של אישה לעבור את גיל 35 היו קלושים 

ושבממוצע – יולדת אחת מתוך חמש בלבד שרדה.

זמנים משתנים

 ,)Mauriceau( רופא מפורסם מהמאה ה-17 בשם מוריסיו
הוא שהוביל את הנשים ללדת בשכיבה, ככל הנראה על 
הימים:  לאותם  אופייני  במכשיר  להשתמש  שיוכל  מנת 

המלקחיים, ובכך לסייע בלידה.

ברפואה,  קיצוניים  שינויים  עמה  הביאה   20 ה-  המאה 
הנשים  תמותת  את  דרסטית  בצורה  שהורידה  עובדה 

בזמן לידה או מהשלכותיה.

מגמה  החלה  הלידה,  לתחום  הרפואה  של  כניסתה  עם 
ובסביבתן  בבית  לידה  במקום  החולים  בבתי  לידה  של 
האישה  תנוחת  שונתה  במקביל,  היולדות.  של  הטבעית 
בעת הלידה ממצב אנכי למצב אופקי. מתיעודים שונים 
שמשחר  למדים  אנו  שונים  ועמים  שונות  תקופות  של 
בוריאציות  הלידה  לאותה תקופה התרחשה  ועד  הימים 

שונות של תנוחות זקופות.

בשנות השבעים של המאה ה-20 הוכנסה לתחום הלידה 
כאבי  את  לשכך  מנת  על  “אפידורל”  ההרדמה  זריקת 
הלידה, דבר שעודד את המנח האופקי של האישה בשל 
העובדה שבמצב של אי-תחושה בפלג התחתון של הגוף, 

האישה מוגבלת בתנועותיה העצמאיות.

הצורך במעקב אחר העובר היווה סיבה נוספת לשכיבה 
על הגב, המאפשרת חיבור למוניטור העוברי לפי הצורך 
שבאופן  עוברית,  מצוקה  קיימת  לא  אם  ובהפסקות 

פרדוקסאלי יכולה להיגרם משכיבה ממושכת על הגב.

 Caldeyro( ברסיה  קלדירו  חקר   20 ה-  המאה  באמצע 
וממצאי  הרחם,  כווץ  של  הפיסיולוגיה  את   )Barcia
המחקר הראו שהליכה בעת תהליך פתיחת צוואר הרחם, 
משפרת את איכות הציר, מקצרת את זמן הלידה והופכת 
את הכאב ליותר סביל. עובדות אלו מחזקות את טענת 
הנשים עצמן לגבי שיפור בהרגשה כשהן בתנועה במהלך 

הצירים לעומת השכיבה במיטה.

טיעונים נוספים נגד שכיבה הם, כפי שכבר ציינתי, מצוקה 
הגב;  על  ממושכת  משכיבה  להיגרם  שעלולה  עוברית, 
לחץ של משקל העובר על העורק הראשי והוריד הנבוב 
החמצן  באספקת  לירידה  לגרום  שעלול  דבר  התחתון, 
וכן - במקרה  וירידה של לחץ הדם של היולדת;  לעובר 
של ירידת מים, העובר כבר נמצא בפתח תעלת הלידה 

ושכיבה על הגב עלולה לגרום לחץ על חבל הטבור.

אם כך, מה מומלץ?

בזמן הצירים )שלב ראשון(

 להיות בתנועה. התנועה מאפשרת ליולדת ליטול חלק  
    פעיל בלידה ולתרום בהתקדמות.

 להתחבר ולהקשיב לגוף. אלו יביאו את היולדת לשנות
מומלץ למצבה.  בהתאם  טבעי  באופן  תנוחות  ולגוון     
ההיריון בזמן  לתנועתיות  הגוף  את  לתרגל  להתחיל     

    ובכך להכיר את יכולותיו.

 ככל שהיולדת תשמור על תנועתיות במנח אנכי, כך
     תעזור לעצמה בהתקדמות מהירה ובהפחתת עוצמת

    הכאב של הצירים.

 לשבת על כדור לידה ולהתנועע עליו.

מימוש האמהות הינו חלומה של כל אישה ואישה, בשלב כלשהו בחייה. אך החלומות, ההתרגשות והאושר 
נסוכים בדאגה רצינית, ואפילו פחד, באשר לתהליך הלידה. לפי אנשי מקצוע רבים, כמו רופאים ומיילדות, 

אפשר וניתן לעבור את חווית הלידה ללא סבל ולהפחית את רמת הכאב.

להפחית את רמת הכאב – לידה זקופה
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ויוי וגנר-מורה לחינוך גופני ומדריכת להתעמלות 

לנשים בהריון ואחרי לידה. מלווה נשים בהריון ומכינה 
ללידה רגשית ותנועתית בשיטת דרך בריאה.

דולה אחרי לידה ומדריכת הנקה 

25 שנות ותק בתחום

מייסדת נועם -בית מבטן עד ילדות

www.beit-noam.com

050-3772727

 ללכת בזמן הציר ולשבת במנוחה בזמן ההפוגה אם
     האישה מרגישה צורך לשכב, תוכל לעשות זאת על
רגליה את  להניע  שתמשיך  כדי  תוך  שמאל  צד     
     מסביב למפרק הירך. בתנוחה כזאת אין חשש מלחץ
הנבוב והוריד  הראשי  העורק  על  העובר  משקל  של      
הצירים זו  בתנוחה  הגב.  על  בשכיבה  כמו  התחתון      
     יעילים יותר והיולדת מרגישה הקלה נוספת ביכולת

     הנשימתית שלה.

לסיכום, בשלב הצירים כל תנוחה עדיפה על פני שכיבה 
על הגב. כאשר יש צורך לשכב בזמן הצירים ואי אפשר 

להתנועע באופן חופשי, מומלץ לשכב על צד שמאל.

בזמן הלחיצות )שלב שני(

לרחם,  מחוץ  אל  התינוק  הוצאת  של  זה  בשלב  גם 
התערבה הרפואה המערבית בתהליך הטבעי: כיום רוב 
ומונחות  פשוקות  כשרגליהן  גבן,  על  שוכבות  היולדות 
נשים.  רופא  של  בכיסא  שנמצא  לזה  דומה  מתקן   על 
תנוחה כזו הינה מנוגדת לחלוטין לכוח הכבידה, שבאופן 
האישה  וליכולת  הלידה  להתקדמות  לסייע  יכול  טבעי 
ללחוץ  הכבד  לרחם  לגרום  עלולה  זו  תנוחה  ללחוץ. 
זרימת  את  להחליש  ובכך  המרכזיים  הדם  כלי  על 
לעובר. הדם  באספקת  לשיבוש  ולגרום  לשלייה   הדם 

במוניטור.  שנקלט  העובר  בדופק  מורגש  זה  מצב 
זו  מתנוחה  נובעת  קיסריים  בניתוחים  עלייה  למעשה, 
בשלב השני של הלידה. ידוע גם שבתנוחה זו יש מתיחה 
חזקה מאד באזור הפרינאום, דבר שעלול לעודד קרע 
)episiotomy(. נוסף על כך, הרגליים  או צורך בחתך 
להפריע  שעלול  “מת”  משקל  למעשה,  הן,  התלויות 

במקום לעזור במאמץ הלחיצות.

שונות.  זקופות  בתנוחות  ילדו  נשים  ההיסטוריה  לאורך 
ישיבה”  “חצי  אחת התנוחות הנפוצות הינה הכריעה או 

עם ברכיים צמודות לבטן.

בתנוחה זו, עצם העצה חופשית לזוז לאחור כדי להגדיל 
את מוצא האגן וכוח הכבידה מסייע להתכווצויות הרחם 

ולדחיפת התינוק מטה.

ירידת התינוק לתעלת הלידה טובה יותר עקב מנח פתוח 
יותר של האגן. לכן, בזמן צירי הלידה כדאי להסתדר על 
מנוסה  והמיילדת  במידה  זאת  בכריעה,  הלידה  מיטת 

בלקבל תינוקות בתנוחה כזו.

שכיבה  חצי  של  ממצב  לעבור  היא  נוספת  אפשרות 
ליולדת  ישיבה, בעזרת המלווה שיעזור  חצי  למצב של 
להתרומם על ידי דחיפה קלה בגבה, בזמן שהיא נעזרת 

במוטות שליד המיטה.

יתרונות נוספים של תנוחות זקופות

על  לשמור  יכולה  היא  נחה,  כשהיולדת  לציר,  ציר  בין 
תנוחה זקופה, למשל בישיבה על כדור לידה. 

התינוק  ראש  ידי  על  נשמר  הרחם  צוואר  על  הלחץ 
פתיחה  הינה  והתוצאה  האישה  של  הפנימיים  ואיבריה 
הדם  מחזור  הרחם.  צוואר  של  יותר  ומהירה  יעילה 
בשלייה משתפר, אספקת החמצן לתינוק טובה יותר, יש 
הפחתה של עוצמת הכאב משום שהיולדת לא מפעילה 
לחץ ישיר על עצם העצה שדרכו עוברים עצבים רבים 

לאזור כפי שקורה כשהיא שוכבת על הגב.

רקמת הפירינאום יכולה להתרחב באופן שווה ולהימשך 
לאחור באופן טבעי ובכך להימנע מחתך.

ושרירי  הסרעפת  בעבודת  יעילות  ישנה  זאת  בתנוחה 
הבטן המסיעים בפליטת התינוק החוצה.

של  הספונטנית  התנתקות  על  מקלות  זקופות  תנוחות 
השלייה מן הרחם.

יכולים  שהנוזלים  מכוון  זיהומים  של  סיכון  פחות  יש 
להתנקז ביתר קלות ובחלל הרחם לא מצטבר דם.

לידה קלה.  
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אנט אשר

מלמדת יוגה משנת 1997. עובדת עם אוכלוסיה מגוונת, מגיל 92 – 2. 
מאמינה בשילוב היוגה בחיי היומיום, תוך התאמת התרגול לצרכים ויכולות של המתרגל.

מטפלת באיזון גוף נפש ועיסוי רקמות עמוק, בוגרת מכללת רידמן.
חברה בארגון מורי היוגה בישראל.

http://www.yoga.co.il/index/annetteasher.asp

יוגה להיפראקטיביים – 
יש דבר כזה??

לקביעת שיעור נסיון חינם, אנא התקשרו לטלפון: 052-4617376  

יצירתית  חייכנית,  מקסימה,  אישה  יעל,  חברה,  לי  יש 
אליי  לבוא  אותה  הזמנתי  וחיוניות.  מרץ  ומלאת  מאוד 
לא  “יוגה  ש  לי  ענתה  היא  יוגה.  בשיעור  להתנסות 
מתאימה להיפראקטיביות כמוני”. הסכמתי איתה שיוגה 
יוגה  מלמדת  שאני  כיוון  לה,  מתאימה  לא  אולי  אצלי 
יוגה שנקרא אשטנגה,  מתונה ואיטית, אבל יש סוג של 
היפראקטיביים.  לאנשים  מתאים  מאוד  דווקא  והוא 
אשטנגה(  של  נגזרות  שהם  סוגים  )ועוד  יוגה  אשטנגה 
המוכרות  תנוחות  אותן  את  מבצעים  דינמית.  יוגה  היא 
מסוגי יוגה אחרים, אך באשטנגה התרגול זורם מתנוחה 
בתנוחות.  ארוכות  שהיות  וללא  הפקסה  ללא  לתנוחה 
לדבר  הלכתי  יוגה,  לאשטנגה  מומחית  שאנני  היות 
יוגה.  אשטנגה  שמלמדת  פרידמן,  רוני  שלי,  קולגה  עם 
מתאימה  יוגה  אשטנגה  לדעתה  האם  אותה  שאלתי 

 .ADHD לאנשים )מבוגרים( עם

למרות  כזאת,  כנראה  שהיא  עצמה  על  מעידה  רוני 
עזרו  מאוד  ומדיטציה  יוגה  ואכן  אובחנה,  לא  שלעולם 

לה.
• "במה עזרו לך?" 

המיינד  על  מדברים  המזרח  של  הרוחניות  במסורות 
)התודעה( שלנו כעל קוף, שקופץ ממקום למקום. לדעת 
רוני אצל אנשים היפראקטיביים הקוף יותר קופצני. יוגה 

ומדיטציה מלמדים את המיינד להתרכז ולהירגע. 

• "ולמה דווקא אשטנגה יוגה?"
מכיוון שהאינטנסיביות של התרגול לא משאירה מקום 
למיינד להתעסק במשהו אחר בזמן התרגול. המתרגל 
חייב להישאר מרוכז בתרגול ע"מ לשרוד את השיעור. 
התרגול גם מספק אתגר ופורק עודפי אנרגיה. רק לאחר 
כשעה של תרגול כזה, המשלב תרגול פיזי מאתגר עם 
לשכב  אפשר  שבו  למצב  מגיעים  לנשימה,  מודעות 

בשקט ולהרפות את הגוף, ולחוש תחושת רוגע.

יוגה יכולה לעזור גם להורים לילדים עם ADHD. כשיש 
של  למערבולת  להיכנס  עלולים  ההורים  כזה,  ילד 
התעסקות סביבו, עד שהחיים, שנוטים להיות מאתגרים 
וריכוז,  קשב  הפרעות  עם  ילדים  בלי  גם  ואינטנסיביים 
הופכים לבלתי נסבלים. חשוב שלהורים יהיה זמן איכות 
ולמלא  להירגע  כדי  לחוד,  אחד  וכל  ביחד  לעצמם, 
יכולה  הפיזית,  הבריאות  לשיפור  בנוסף  יוגה,  מצברים. 
להתמודד  להורים  ולעזור  הנפש  סערות  את  להרגיע 

בצורה טובה יותר עם האתגרים שעומדים בפניהם.

זמן  לפסק  וזקוקים   ADHD עם  לילד  הורים  אתם  אם 
שבועי שיהווה עבורכם אי של שפיות בתוך הטירוף, אתם 
בראשון  ורגועה אצלי  ביוגה מתונה  מוזמנים להתנסות 

לציון ובנס ציונה.
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טיפולים אלטרנטיבים

Health
Alternative
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איך לבחור מטפל ברפואה סינית, מקצועי ומיומן

לפרוס  לי  חשוב  סוקולוב.  רוני  לי  קוראים  מאוד,  נעים  הי, 
לי  אישי, חשוב  סיפור  לכולנו  יש  לפניכם את הסיפור שלי. 
לנסות להגיע למשותף שמחבר בין כולנו. עברתי דרך ארוכה 
כדי להגיע למקום שאני נמצאת בו היום. הייתי מאוד שמחה 
אם מישהו היה יכול לקצר את הדרך שעברתי. אתם זוכרים 
היה כמעט מאוחר  לרוזוולט שזה  את מה  שצ'רצ'יל אמר 
מדי, כל כך הרבה זמן משמעותי עבר, עד להחלטה להלחם.

אני  אם  אותי  שואלים  כשהיו   24 גיל  עד    .31 בת  אני  כיום 
על  אסטמה.  מקצת  חוץ  שכן,  אומרת  הייתי  בד"כ,  בריאה 
הייתי  לא  חודש,  כל  הקשות  והמיגרנות  המחזור  כאבי 
מדברת. בתוך עמי אני יושבת, ובעמנו מלמדים אותנו שזה 
בסדר לחיות עם כאבים. מקסימום לוקחים אקמול או כדור 

אחר וממשיכים הלאה לתפקד ולהתקדם. 

לאחר  בצאלים.   ייחודי  בפרויקט  מצטיינת  קצינה  הייתי 
הצבא, התקבלתי ללמודי משפטים באוניברסיטת תל אביב.  
באמצע הלימודים לתואר התחלתי להרגיש ירידה משמעותית 
בתאבון.  כך  התחיל מסע ארוך ומפרך. הלכתי באופן פרטי 
לטובי רופאים מומחים שונים, כדי לקבל  חוות דעת. עברתי 
 , MRI  - בדיקות רבות ומגוונות במטרה לאבחן את הבעיה
קולונסקופיה, ובדיקות דם מיוחדות.  נמצא בסוף התהליך  
שיש לי מחלת  קרהון, לופוס ודלקת ראשונית צלקתית של 
אוטואימונית  בכבד  דלקת  וכן   )PSC( בכבד  המרה  דרכי 
)AIH(. הטיפול שניתן לי היה תרופתי בלבד. כששאלתי את 
רופאיי לגבי תזונה, הם לא יחסו לכך שום משמעות טיפולית 

ונאמר לי שאני יכולה לאכול כל דבר.  

ושעליי  לעשות,  מה  יותר  שאין  קשה  הייתה  התחושה 
כאביי  עם  לחיות  ללמוד  והשלכותיו,  גורלי  עם  להשלים 
היה למנוע החמרת  ועם הטיפול התרופתי. כל מה שנותר 
מצב בריאותי. משנה לשנה נחלשתי יותר ויותר. הכוחות נגד 

גברו ולא הוספתי כוחות טובים שמחזקים.  הפסקתי את 
לימודיי באוניברסיטה. סבלתי ממיגרנות יומיומיות, כאבי 

בטן, כאבי פרקים ותחושה עמוקה של חולשה.  

באופן  התקררתי  שבחורפים,  כך  כדי  עד  מאוד  נחלשתי 
הסתבכויות,  אחריה  גררה  התקררות  כשכל  מאד  תכוף 
ובקיץ, סבלתי ללא הפסקה מנזלת אלרגית..רופאיי הדגישו 
עד כמה חשוב לי להיות בחדר נקי מאבק ומאוורר היטב.  

דאגתי ככל שניתן שכך יהיה אך ללא הואיל.

המתכונים  את  ליישם  קשה  לי  והיה  לנטורופתיה  פניתי 
המזונות  של  אכילה  לאחר  גם  חזקים  בטן  כאבי  בגלל 

הקלים ביותר לעיכול. 
ב 2006 פניתי לדיקור סיני דרך הקופה, ולאחר חצי שנה 
של ניסיונות, הפסקתי מפני שהרגשתי שהדיקור לא עוזר.  

למרות שחשתי שאני בכיוון הנכון.

בעידודה  וכואב,   חלש  קיום  של  שנים   5 לאחר  ב2011, 
מומחה  סמרה,  לרון  פניתי  טובה,  חברה  של  ובהמלצתה 

בדיקור סיני.  
משמעותית  הקלה  חשתי  מפגשים,   מספר  לאחר  כבר 
בכאבי הראש והמיגרנות היומיומיות עד כדי היעלמות. רון 
הסביר לי שבמצבי נדרשים מספר רב של טיפולים לאורך 
שבים  שכוחותיי  חשתי  בטיפול  ההתקדמות  עם  תקופה. 
כאבי  ויותר,  יותר  השתפרה  החיוניות  גבר,  התיאבון  אליי, 
הפרקים נעלמו. כיום אני אוכלת את כל המזונות שנכונים 

לי בהנאה וללא כאבים.  
והוא שמח  לאחרונה הייתי בביקורת אצל מומחה הכבד 
מה  בנסיגה,  האוטואימונית  הכבד  שמחלת  לי  לבשר 
שעשוי לרמז על התחזקותה של מערכת החיסון שלי. הוא 

אף ביקש ממני להפסיק תרופה אחת.
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בי  ועולה  החורף,  שיא  של  אלו,  בימים  אליכם  כותבת  אני 
הסתבכויות,  להתקררויות,  משועבדת  לא  אני  ניצחון.  חיוך 
מתכננת  ואני  לחיות,   זמן  לי  יש  וקורטיזונים.   אנטיביוטיקות 
לחזור ללמודים ולהתחיל לחיות כמו שרציתי כבר הרבה שנים. 
שהתקררות  כמו  בהתקררות  מדובר  אז  התקררתי,  אם  גם 
אמורה להיות, יום יומיים כואב הגרון, יש נזלת והיא עוברת. אני 
מתפקדת, חזקה ולא זקוקה לימי מחלה מהעבודה.  הגוף יודע 
ולהתגבר. סוף סוף חזרתי להרגיש  ימים ספורים להלחם  תוך 

איך שאמורים להרגיש כשמתקררים.

וואו, חזרתי לחיים, אני לא יודעת אם המילים מספיק מתארות 
שתיארתי  המחזור  כאבי  את  זוכרים  אתם  התחושה.  את 
בהתחלה תוך כדי קבלתם כעובדה נתונה מהיותי אישה? כאבי 
שקיבלנו  המסר  את  לשנות  אפשר  לחלוטין.  נעלמו  המחזור 
סיבה  אין  כאבים.  עם  ולחיות  גיבורים  להיות  שעלינו  בירושה, 
עם  ולהשלים  להתבגר  סיבה  אין  הכאב.  עם  ולהשלים  לחיות 
יש  לצערנו  ואם  מהגיל  חלק  שהן  אותנו  שמלמדים  תופעות 
הכאבים  את  משמעותית  לצמצם  אפשר  מחלות,  גם  בנוסף 

בגינן. 

המסר החשוב הוא שאפשר לשנות, וכל מה שצריך הוא לאזור 
שידע  ומקצועי,  מהימן  סינית  ברפואה  למרפא  ולפנות  אומץ 
התוצאות  את  להשיג  מנת  על  הבעיה,  לשורש  ולהגיע  לדייק 

הרצויות.

אני ממליצה מכל ליבי על רון סמרה, 
תודה שעזרת לי לעזור לעצמי.

בבקשה תבינו שהמאבק הכי קשה שלנו הוא המאבק במוסכמות 
של החברה שלנו. ברגע  שניקח בחשבון שגם אם מישהו מספר 
שהוא פנה לדיקור סיני וזה לא עזר לו, יכול להיות שהוא פנה 
למטפל שלא מספיק דייק. הדיוק הוא משמעותי בשביל להגיע 

לכוחות האמיתיים שלכם.

לפרטים נוספים:
רוני סוקולוב 0545515544  

ronny_sokolov@yahoo.com

קליניקה פרטית -תל אביב  רחוב 
אבן גבירול/פינת פרישמן

מודיעין  - גבעת משואה
samraron@bezeqint.net

052-3518103
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איורודה  שיטת טיפול הוליסטית

בחנוכה האחרון חגגנו יומולדת עם בת אחי אור שנולדה 
והיתה  רקדה,  שרה,  היא  בפסטיגל,  יחד  בילינו  בחנוכה, 
עליזה ומאושרת. הלכנו יחד עם ביתי לסרט, ביקרנו את 
הסבתא המשותפת, בגן החיות. אבל זהו, נגמרה החגיגה 

וצריך לחזור לשגרה לבית הספר.

מהווה  לשגרה  חזרה   ,ADHD בעלי  כמוה  וילדים  לאור 
לחץ נוראי, לשבת בשקט בכתה, להתרכז, עומס שעורים.
הודית  רפואה  איורודה  בשיטת  נעזרים  אנו  כך  לצורך 

עתיקה מזה 5000 שנה. 

מדענים  מרפאים,  ידי  על  לדור  מדור  הועברה  השיטה 
וחכמים הודיים. במאות שנים האחרונות היא תועדה על 
כיום,  עברו.  וניתוח  מחקר  של  רבות  שנים  ספרים.  גבי 
האיורוודה מיושמת במדינות רבות בעולם, הביאה לשיפור 
אנשים.  מיליוני  של  חייהם  ובאיכות  בבריאותם   ניכר 
הפילוסופיה  עיקרון  עומד  זו  הטיפול  שיטת  בבסיס 

ההוליסטית שרואה את האדם כשלם.

כיצד המערכת משתבשת:

חוסר מאזן בין שלוש יכולות קוגניטיביות:

• dhi )קשב(	
• dhriti )יכולת לשמור הידע(	
• וsmriti )היכולת להיזכר(	

גם  בניהם  רבות  הפרעות  יוצר  בניהם  בעבודה  השיבוש 
ADHD. איורודה מאזנת בין האנרגיות.

קרה  זה  או  גנטי?  זה  האם  איזון?  לחוסר  גרם  מה 
שתייה  למשל  הריון?  בזמן  הולמת  לא  התנהגות  בגלל 
הלידה?. אחרי  שגויה  פעילות  או  קפאין  של   מרובה 
זו מטפלת באנרגיה האחראית על הפן  לדוגמא: שיטה 
הלב.  פעילות  על  ובהשפעתה  המחשבה,  ועל  רגשי 
השדרה,  בעמוד  הנוזלים  את  מסדירה  אשר  אנרגיה 

סינוסים, ואיברי חישה.

תחושת  כמו:  בגופינו  המשתבשות  בפעילויות  מטפלת 
קמח  סוכר,  של  אכילה  יתר.  קלות  סדירות,  אי  יובש, 
ופסטה שאינם מלאים, אוכל קר ולא סדיר מחריפים את 

.ADHD תסמונת

גורמים נוספים המשפיעים על התסמונת: 

מחשב,  משחקי  ובמיוחד  בטלוויזיה  מוגזמת  צפייה 
עונת  במשפחה,  נפשי  או  כלכלי  בטחון  חוסר  תחושות 

חורף ...

הדרך  על  וממליץ  הנתונים  כל  את  בוחן  המטפל 
הנכונה שמאזנת אותו לפי DNA אנרגטי, גיל, מין, מקום 
וכו’.                        כלכלי  רוחני  מצב  עיכול,  מערכת  ועבודה  מגורים 
בטיפול מאזנים לא רק אנרגיות, אלא גם רקמות, לדוגמא 
מערכת עצבית מרכזית שבה זורמת אנרגיה.                                                                                                                        

מערכת העיכול

כי  קרובות  לעיתים  נמצא   ADHD-מ הסובלים  בילדים  
מערכת  לעיתים  תקינה.  אינה  שלהם  העיכול  מערכת 
אוכל  של  ממושכת  מצריכה  מתולעים,  ניזוקה  עיכול 
מהיר ותעשייתי, או אוכל לא טרי. היציאה מאיזון נגרמת 
,שמנוניים.  חמים  מלוחים,  חריפים  ממאכלים  לעיתים 
עגבניות, צ’ילי, אוכל חמוץ, מלוח , מטוגן, מרגשות כעס, 

שנאה ,עישון מריחואנה ועוד...                               

שמנוניות,  כבדות,  מקור,  איזון  מחוסר  הסובלים  ילדים 
כתוצאה מאכילת עוגות, חמאה, גבינה, בשר שמן, מעונת 

אביב, חורף, מעצלנות וחוסר פעילות פיזית....

השיטה מציעה מגוון טיפולים פשוטים ונעימים: 

בשמנים )עדיף מכבישה קרה(:

הסנפה לאף טיפות גי )שמן רפואי שעשוי מחמאה(. 6

6  Mahanarayn  שימון  ועסוי קל של כל הגוף עם בשמן 
     מחומם לפחות 3 פעמים בשבוע.

 עיסוי עם שמן שומשום כבישה קרה מחומם אחרי 6
     טפטוף לאוזן כמה טיפות.

עסוי כפות רגליים עם שמן שומשום מחומם. 6

 עיסוי עם שמן Brahmi בקרקפת. 6
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"פיזיקה משפחתית"
וכן בתזונה 6

אוכל מלא ואורגני . 6

אגוזים )לא כולל בוטנים( במיוחד שקדים ואגוזי מלך.  6

שיפור איכות השינה

להמנע מלראות לפני שינה סרטי אימה או קומיקס.   6

צמחים איורודיים  הם חלק חשוב מהטיפול. יש מסורת 
עתיקה בשימוש בתרכובות צמחים, המשפרות תיפקוד 
קוגניטיבי על ידי תיאום הן גם מחדשות ומחזקות רקמה. 

 

לסיכום

איורודה הוכחה משך שנים רבות כשיטה העוזרת לבעלי 
התסמונת, שיטה טבעית ללא תרופות.

הייחודיות של איורודה היא כי באבחון הילד או המבוגר 
כמכלול. רק לאחר ניתוח מעמיק ומלא של הילד, בונים 
תוכנית עבודה. יוצרים שינוי אורח חיים בהדרגה, בדרך 
ובטוחה, מחזקים את מערכת העיכול, משפרים  איטית 
את איכות השינה, מגדירים שעות אכילה, ופעילות פיזית. 
יוגה, כל זה בהתאמה  ותרגילי  מוסיפים תרגילי נשימה 

מדוייקת לאישיות הספציפית.   

קצת על 'ודה-מד'

'ודה-מד' היא מרפאה לרפואה הודית שעוזרת לאנשים 
שגרמו  הבעיות  עקירת  באמצעות  ממחלות  להחלים 
להן מהשורש, באופן יסודי וללא צורך בניתוח. החולים 
של  והחלמה  מריפוי  נהנים  ב'ודה-מד'  המטופלים 
מחלות שונות ביניהן מחלות עור, חוסר איזון בפעילות 
בלוטת התריס, כאבי בטן, מחלות אף אוזן גרון, נשירת 
)ארטריטיס(  כגון  מחלות  וגם  ראיה  בעיות  שיער, 

.)IBS( ותסמונת המעי הרגיז ,)עצמות נפוחות(

‘ודה-מד’ פועלת על פי שיטת ה איורוודה - אבחון  וטיפול 
המשלב גם מרכיבים מעולם הרפואה הקונבנציונלית. 
האיורוודה מספקת עזרה ועצות לחיים טובים ובריאים 
נוספות תוך שימת  במטרה למנוע התפתחות מחלות 
דגש על בחירות נכונות בחיי החולים ובתזונתם. ‘ודה-

המרפאה  בשעריה,  הבאים  את  מרפאת  רק  לא  מד’ 
רואה שליחות גם בהעברת ידע החיים ללקוחותיה, שכן 
ומשמעותה  ב’סנסקריט’  הוא  ‘איורוודה’  מקור המילה 

היא ‘ידע החיים’ )‘איור’ – חיים, ‘וודה’ – ידע(.

קלינסקי,  אלכס  עומד  ‘ודה-מד’  בראש 
מומחה לרפואה הודית ומטפל בכיר בעל 
אביב  תל  מאוניברסיטת  ראשון  תואר 
בוגר  וההיסטוריה,  הפילוסופיה  בתחום 
תל  אוניברסיטת  של  ‘ברושים’  מכללת 
ובעל  האיורוודה,  של  הפרקטיקה  את  למד  בה  אביב 
תעודת הצטיינות מהאקדמיה הבינלאומית לאיורוודה. 
כבר בילדותו אלכס התעניין וחקר את עולם הרפואה, 
ההיסטוריה והפילוסופיה. ברבות השנים למד במגמות 
החיים  להבנת  דרכים  וחיפש  שונות  פילוסופיות 
שהלכה  ההוליסטית  עולמו  השקפת  ולשיפורם. 
והתבססה ככל שבגר, הובילה אותו מן הסתם לתחום 

הרפואה המקיף, הוותיק והמוכח של האיורוודה.

מאפשרים  האיורוודה  בתחום  שצבר  והניסיון  הידע 
שונות,  ממחלות  הסובלים  אנשים  לרפא  ל’ודה-מד’ 
שיטת  את  וליישם  נכון  חיים  אורח  להם  להציע 
האיורוודה לריפויים. “אני מלמד את יסודות האיורוודה 
מי  לכל  השיטה  על  ממליץ  לשמוע,  שפתוח  מי  לכל 
הרפואה  של  הנצחיות  האמיתות  את  להבין  שרוצה 
מחלותיו  את  לעקור  שמעוניין  מי  כל  ומרפא  ההודית 
מעולם  מוכחים  בריאות  מתכוני  באמצעות  מהשורש 

האיורוודה ותמציות צמחים” מסכם אלכס.

 הנכם מוזמנים לאבחון ולטיפול ב’ודה-מד’ 
למען ריפוי, החלמה ושמירה על אורח חיים בריא

‘ודה-מד’  - כי הכי חשוב זה הבריאות!
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כולל  שם  הינם  והיפראקטיביות  וריכוז  קשב  בעיות 
שונה  אטיולוגיה  בעלות  קליניות  הפרעות  של  למגוון 
ברמות  והתנהגות  קשב  הפרעות  הן  להן  שהמשותף 
שונות המתבטאות בקשיים בהקשבה, בריכוז, בלמידה 
ובזיכרון. זהו שם כולל לקבוצה של הפרעות במערכת 
ביולוגיות  הן  הסיבות  כאשר  המרכזית.  העצבים 
ונוירולוגיות עם נטייה תורשתית השכיחות באוכלוסייה 
בארה"ב  המקובלת  ההערכה  כאשר   ,3-10% בין  נעה 
כנראה,  בבנים.  יותר  שכיחה  האבחנה   .5% סביב  היא 
חלק מהפער נובע מזיהוי מהיר יותר של הבנים עקב 
היפראקטיביות ניכרת יותר. כלומר, בנים אשר סובלים 
יותר  מהר  לאבחון  ומופנים  מזוהים  מהיפראקטיביות 
כסובלות  יותר  מאופיינות  לרוב  אשר  בנות  לעומת 
מבעיות קשב והיותן שקטות יותר לעומת הבנים אשר 
סובלים מהיפראקטיביות. בשפה המקצועית הפרעות 
התסמונת  אותה   ADHD או   ADD נקראות:  הקשב 

בתוספת של היפראקטיביות. למרות שזו הפרעת קשב וריכוז, 
ויצירתיים  הממוצע  מעל  אינטליגנציה  בעלי  הילדים  מרבית 
התנהגותם  בשל  נמוך  עצמי  מדימוי  סובלים  חלקם  מאוד, 
במבוגרים,  גם  קיים   ADHD כלפיהם.  החברה  ויחס  החריגה 
שלהם  יום  היום  חיי  על  המקשות  התנהגות  לבעיות  וגורם 

ולעיתים גם מפריע לאנשים הקרובים להם. 

יכול  וריכוז  למה מורינגה? כי אחד ה סיבות להפרעות קשב 
 ADHD או   ADD כ-  שתויגו  ילדים   - תזונתיים  חסרים  להיות 
מכך  וכתוצאה  חלשים  מטבוליים  מתהליכים  לסבול  עלולים 
מחסרים תזונתיים, מצב זה משפיע על התנהגותם ועל רמת 
נמצאו  מסוימים  ויטמינים  של  חסרים  למשל,  שלהם.  הריכוז 
במוח,  סרטונין  של  מחסר  הסובלים  היפראקטיביים  בילדים 
החיוניים  ויטמינים  של  תוספת  להם  ניתנה  בהם  במחקרים 
להפיכתה של ח. אמינו טריפטופאן לסרטונין הייתה השפעה 

חיובית ומיטיבה.

Moisture (g)                ** 9.9 Vitamin A - B carotene (mg)       16.3למורינגה ערבה יש לה את הנוטרטאנטים הבאים:
Calories  (kc)              **    329 Vitamin B I -thiamin (mg)                ** 0.71
Protein (g)                   ** 29.4 Vitamin B2 -riboflavin (mg)             ** 1.7
Fat (g)                         ** 5.2 Vitamin B3 -nicotinic acid (mg) 8.2
Chlorophyll (g)           ** 4.3 Vitamin C -ascorbic acid (mg)          ** 2
Carbohydrate (g)        **   41.2 Vitamin E –tocopherol  acetate (mg) **                       448
Fiber (g) 19.2 Vitamin D3 – calciferol (mg)            ** 15.2
Ca  Calcium(mg)        ** 3,070 
Na  Sodium (mg)        ** 103 Omega  3  (mg)                                  ** 2,341
Mg Magnesium (mg)  **   730 Omega  6  (mg)                                  ** 449
P   Phosphorus (mg) 204 Omega  9  (mg)                                  ** 105
K   Potassium (mg)     **      1,619 
Cu  Copper (mg) 0.57 
Fe  Iron (mg)               ** 25 
S    Sulfur (mg) 870 
Oxalic acid (mg) 1,600 
Arginine (mg) 1,325 
Histidine (mg) 613 
Lysine (mg) 1,325 
Tryptophan. (mg) 425 
Phenylanaline (mg) 1,388 
Methionine (mg) 350 
Threonine (mg) 1,188 
Leucine (mg) 1,950 
lsoleucine (mg) 825
Valine (mg) 1,063 

All marked values (**) were checked at Baktochem Labs. In Israel.

למה מורינגה?

25/05/2012

לכבוד, מר מורן מיכה מורינגה ערבה א.נ.

הנדון:  המוצר כמוסות מורינגה.

שלום רב,
בני בן ה- 16 נוטל כבר במשך שנה את המוצר בכמוסות של חברת “מורינגה ערבה”

בני מאובחן  כסובל מתסמונת HDHD  ובנוסף בתקופה מסוימת נטל ריטלין. כחודש לאחר השימוש בריטלין החלטתי כי הריטלין 
מזיק יותר משהינו מועיל ובעקבות כך הוחלט לעבור לשימוש במוצר ששמו “קונצרטה” אולם,  גם בתרופה זו לא נראה כל שיפור.

קיבלתי המלצה ממכרה על המוצר שלכם מורינגה ערבה וכעבור שבועיים בלבד לאחר השימוש במוצר הרגשנו בהבדל )גם בני וגם 
אני( ומאז בני משתמש באופן קבוע ורצוף במוצר כמוסות מורינגה ערבה.

השיפור היה נראה לעין מבחינות רבות, ישנה עליה ברמת הלימודים ובציונים וישנו שיפור גם ברמה החברתית.
אין ספק שלאחר שימוש של שנה במוצר אני יכול לומר בודאות כי המוצר שינה את איכות חייו  של בני ושל משפחתי לטובה

         אני מודה לכם מאד. בברכה, ש. כהן
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ליאורה רחימי  054-7957067
מטפלת ומדריכה הוליסטית משנת 1999.

מקנה מודעות לגוף באמצעות אבחון רפלקסולוגי וטיפול משולב.
www.kesemhaguf.com     ליאורה רחימי-קסם הגוף

בוגרת מכללת “דרך הגוף”- רפלקסולוגיה הוליסטית, אבחון ועבודת גוף. 
מעבירה סדנאות לרפלקסולוגיה הוליסטית, רייקי, טיפול בעזרת נרות 

הופי עיסוי תינוקות ועיסוי לימפטי.

לפני שריטלין לוקחים, 
את האוזניים בודקים.

אם ילדכם סובל מדלקות אוזניים חוזרות או הצטברות 
נוזלים, שמיעתו רחוקה מלהיות חדה וטובה.

ולכן  הוראות  לשמוע  מתקשה  עמומה  ששמיעתו  ילד 
לא מגיב להן, רעשים חזקים וצלילים צורמניים עשויים 
בתוך  כמו  בעצמו  מתכנס  הילד  וכהגנה  בהלה  לגרום 
גורמת  עמומה  שמיעה  מרובים  במקרים  קונכייה.  
כשהאוזניים  מרגישים  אתם  איך  זכרו  יתר.  לעצבנות 

סתומות בגלל הצטננות.
ילדים רבים מאובחנים כסובלים מהפרעת קשב וריכוז  
או אי וויסות חושי כשהמקור לבעיה הוא ליקוי בשמיעה 

עקב נוזלים באוזן התיכונה.
אבחון שגוי משמעותו טיפול שגוי או אי טיפול בבעיה 

עצמה – נוזלים באוזן התיכונה.

אם התמזל מזלו של הילד ו”עלו” על הנוזלים באוזניים, 
הטיפול השכיח הוא טיפול תרופתי או ניתוח כפתורים 
)הכנסת צינוריות דרך נקב בעור התוף על מנת לנקז את 

הנוזלים ולאוורר את האוזן התיכונה(.
הורים יקרים, ישנה אפשרות נוספת, טיפול בעזרת נרות 
נוזלים  הצטברות  המונעת  ופשוטה  ביתית  שיטה  הופי. 

באוזניים.
הנר פועל על עור התוף,  האוזן התיכונה, חצוצרת השמע 

ומערכת הסינוסים.
מטרת הטיפול, אוורור האוזן התיכונה ומניעת הצטברות 

מחודשת של נוזלים.

תעלת  של  החיצוני  לחלקה  מחדירים  ההופי  נר  קצה  את 
הנר  בעירת  הנר.  של  העליון  הקצה  את  מדליקים  האוזן. 
יניקה  יוצר  הנר  השמע.  תעלת  לעבר  אוויר  לזרימת  גורמת 
קלה )אפקט הארובה( המאפשר לעשן לעסות בעדינות את 
האוויר  עמוד  של  תנודה  יוצרת  הלהבה  תנועת  התוף.  עור 
זו מאפשרת  בנר הגורמת גם כן לרתת בעור התוף. פעולה 
אוורור האוזן התיכונה, הפחתת לחצים וויסות הלחץ באוזניים  

ובסינוסים.
הדם  כלי  את  במעט  מרחיב  נעימה,  תחושה  יוצר  החום 
העיסוי  הלימפה.  למערכת  הנוזלים  של  ספיחה  ומאפשר 

הלימפתי בסיום הטיפול, מזרז את עבודת הלימפה.

הטיפול מועיל במצבים של: נוזלים באוזניים, סינוסיטיס, איזון 
לחצים באוזניים, כאב ראש, טיניטוס, מצבי לחץ ומתח. 

מטופלים מדווחים על הפחתה מידית של לחץ וכאב )אוזניים 
באף,  גודש  הפחתת  האף,  דרך  חופשית  נשימה  וראש(, 
מרגיע  הופי  בנרות  שהטיפול  ומספרים  פתוחים,  סינוסים 

ותורם לכושר הריכוז.
יתרונות הטיפול ידועים כבר למעלה מ-19 שנים ואושרו על 

ידי רופאים ברחבי העולם.
הקלה  מאפשר  ומרגיע,  נעים  הופי  נרות  בעזרת  הטיפול 
מידית ומתאים לכל גיל, במיוחד לילדים הסובלים מנוזלים 

באוזניים ודלקות חוזרות.
שמיעה חדה ונקיה מאפשרת קשב, ריכוז ורוגע.
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מרינה קוזמנקו – תזונאית קלינית טבעית, מומחית לצמחי מרפא ופרחי באך. 
שילוב מנצח של תזונה בריאה, צמחי מרפא ותוספי תזונה לקבלת התוצאה הרצויה. 

סדנאות לניקוי הגוף מרעלים וסדנאות “הרזיה טבעית”. 

חדש - טיפול מרחוק דרך שיחת טלפון או סקייפ
Facebook -חפשו אותי גם ב  www.marinateva.co.il  054-7809299

ומבוגרים מאובחנים  ילדים  ויותר  יותר  בעשור האחרון 
מקבלים  וחלקם  וריכוז,  קשב  מהפרעות  כסובלים 
המלצה לנטילת תרופות כמו ריטלין או קונצרטה. האם 
בהפרעות  לטפל  אחרת  אפקטיבית  אופציה  קיימת 
בעזרת  טיפול  ישנו  כן,   – היא  התגובה  וריכוז?  קשב 
צמחי מרפא שיכול לבוא כטיפול יחיד או תוך השלמה 
של טיפולים אלטרנטיביים אחרים כמו תזונה טבעית, 

פרחי באך, דיקור, הומיאופתיה, דמיון מודרך ועוד.

קשב  בהפרעות  טיפול  בונים  הצמחים  ברפואת  איך 
הרפואה  לעומת  הצמחים  ברפואת  כל  קודם  וריכוז? 
קשב  )הפרעת   ADD בין  להבדיל  נהוג  הקונוונציונלית 
וריכוז ללא היפראקטיביות( לבין ADHD )הפרעה קשב 

וריכוז המלווה בהיפראקטיביות(. 

תפקיד  יש  האדרנל(  )בלוטת  הכליה  יותרת  לבלוטת 
מוביל בהפרעות קשב וריכוז משני הסוגים, וזאת הסיבה 
שתרופות כמו ריטלין וקונצרטה מחקות פעילותה של 
הבלוטה. רפואת הצמחים מסתכלת על מטופל באופן 
הגוף  מערכות  במספר  מתמקד  הטיפול  לכן  שלם, 
הרלוונטיות לאותו המטופל ולא רק על בלוטת האדרנל. 
ברוב המקרים טיפול בבעיות קשב וריכוז מתרכז בחיזוק 
מערכת החיסון ומערכת העצבים, תמיכה בכבד ושיפור 
גם  מתייחסים  הצורך  במקרה  בגוף.  החומרים  חילוף 
למצב הנפשי והרגשי של המטופל. אם התאמה אישית 
שתקופת  לצפות  ניתן  מטופל  לכל  מרפא  צמחי  של 
ההסתגלות לצמחים תהיה קצרה ותוצאות הטיפול יהיו 

משביעות רצון. 

וריכוז הינו  אופן שימוש עדיף בטיפול בהפרעות קשב 
שימוש בתמציות צמחי מרפא )טינקטורות( או בכמוסות, 

שמבטיח ריכוזים גבוהים ואפקטיביים של הצמחים. 

:ADD-סוגי צמחי מרפא לטיפול ב

צמחים מחזקים ומעוררים את מערכת העצבים ••
מה שמבטיח פעילותה האופטימאלית. דוגמת 
סיבירי  ג’ינסנג  פשתה,   - מחזקים  צמחים 

וקוריאני, וויתניה, קערורית.

והסתגלות •• עמידות  המשפרים  אדפטוגנים  צמחים 
ומנטאליות  פיזיות  יכולות  משפרים  סטרס,  במצבי 
דוגמת  האדרנל.  בלוטת  פעילות  על  ומשפיעים 
קירח,  שוש  ריישי,  פטריית   – אדפטוגנים  צמחים 

מאקה, שכיזנדרה.

)טוניקים( •• ותומכים במערכות שונות  צמחים מחזקים 
פעילות  שיפור  הכבד,  ושיקום  חיזוק  על  בדגש 
מערכת העיכול וספיגת חומרים חיוניים, שיפור חילוף 
– שיבולת שועל, פטריית  לדוגמה  החומרים. צמחים 

שיטאקי, שוש קירח, רוזמרין, סרפד

טיפול צמחי ב-ADD מתמקד בתמיכה, חיזוק ומיקוד מערכת 
וזיכרון,  ריכוז  של  קוגניטיביים  בתהליכים  תמיכה  העצבים, 
וחיזוק  תמיכה  וגם  והספיגה  העיכול  מערכת  פעילות  שיפור 
יותרת הכליה. הדגש בטיפול הוא על חיזוק והמרצת  בלוטת 

מערכות.

:ADHD-סוגי צמחי מרפא לטיפול ב

הצורך  במידת  מומלץ  קודמות  קטגוריות  לשלוש  מעבר 
להוסיף גם צמחים מקטגוריות הבאות:

מליסה, •• פשתה,  בבונג,  דוגמת  מרגיעים,  צמחים 
פסיפלורה, ולריאן

צמחים נוגדי דיכאון, דוגמת פרע, רודיולה••

והרגעת  חיזוק  בתמיכה,  מתמקד   ADHD-ב צמחי  טיפול 
מערכת העצבים, שיפור כושר הריכוז והזיכרון, שיפור פעילות 
האדרנל.  בלוטת  וחיזוק  תמיכה  והספיגה,  העיכול  מערכת 

הדגש בטיפול הוא על הרגעת פעילות יתר של מערכות.

מרפא  צמחי  תכשירי  של  גדול  מבחר  בשוק  שקיים  למרות 
ביותר  המומלץ  הטיפול    - וריכוז  קשב  בהפרעות  לטיפול 
הוא ע”י התאמה אישית של פורמולת צמחי מרפא, תוך גילוי 

מוקדם של מצבו הבריאותי והנפשי של כל מטופל.

רפואת הצמחים
 איך מטפלים בהפרעות קשר וריכוז
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מי שומר על העור 
של הילדים שלנו    

מוכנים  וההורים  השיר,  אומר  כך  שמחה”-  זה  “ילדים 
ומאושרים.  בריאים  יהיו  שהילדים  כדי  עולמות  להפוך 
לפעמים הדאגה הזו פועלת נגד הילדים, מכוון שאנחנו 

נופלים לפח של המצוקות שלהם.

כשהילד הופך לנער ישנה התפתחות הורמונאלית בגופו 
ועקב כך גם שינויים פיזיולוגיים הנראים לעין וגם שינויים 

במרקם החלק והיפה של העור שלו.    

התרחיש הוא בסדר הזה: 
בוקר אחד הילד קם מהמיטה, מסתכל על עצמו בראי 
בדרך  פצע!!!  מגלה  ופתאום  דבר  בשום  לחשוד  מבלי 
כלל במקום מאוד בולט בפנים. “אמאאאאאא ככה אני 
לא הולך לבית הספר”- קובע הילד. אמא מנסה להרגיע 
ושולחת  איכשהו  הפצע  את  להסתיר  לו  עוזרת  אותו, 
התפתחות  שהתחילה  ברגע  אבל  הספר.  לבית  אותו 
השלישי  השני,  יבוא  הראשון  הפצע  אחרי  הורמונאלית 
נראות  הפנים  אקנה.לפעמים  לזה  קוראים  יותר.  ואף 
כמו פצע אחד גדול. הפצעים האלה הם סוג של דלקת 

זיהומית. במקרה הזה הם נקראים אקנה וולגריס.

מי שאחראי להתפשטות של הדלקת זהו חיידק האקנה.

ולטפל  הפצעים  של  התפשטות  לאפשר  לא  חשוב 
תחדור  לא  שהדלקת  כדי  הפנים,  בעור  מועד  מבעוד 
של  חדירה  יש  אם  העור.  של  יותר  עמוקות  לשכבות 
של  הצטלקות  סכנת  קיימת  הדרמיס  לשכבת  הדלקת 
פי  ועל  שלו.  הפנים  עם  התעסק  שהנער  בלי  גם  העור 
כמה וכמה אם הוא כן מתעסק עם העור ומנקז בעצמו 

את הפצעים. 

של  למצבו  רגישים  מאוד  להיות  ההורים,  של  התפקיד 
הנער )זוהי תקופה קשה עבורו גם מבחינה גופנית וגם 

מבחינה חברתית( ולטפל בו כבר בפצע הראשון.

ולקוסמטיקאית  המתקדמת  מאוד  הטכנולוגיה  בימינו 
אצל  באקנה  הטיפול  להצלחת  כלים  ישנם  הרפואית 

המתבגרים.

הסוד הוא: טיפול נכון, אצל קוסמטיקאית רפואית בעלת 
מומחיות בטיפול באקנה ותכשירים המותאמים במיוחד 
לעור הפנים של המתבגר. טיפול נקודתי בפצעים ולא 
תכשירים  עם  הפנים  עור  של  הנכון  הניקוי  את  לשכוח 

אשר אינם גורמים להתייבשות של העור.  

לא  כבר  והקוסמטיקאית  רבה  שההזנחה  מקרים  ישנם 
רופא  לתמונה  נכנס  כאן  המצב.  על  להשתלט  יכולה 
עור.  בדרך כלל הרופא רושם תרופה שנקראת רואקוטן. 
אך  הורמונאלית  תרופה  לנערה  לתת  נהוג  היה  בעבר 
הולם.  טיפול  מקבל  ולא  הכיסאות  בין  נופל  היה  הנער 

היום רואקוטן הוא מענה הולם גם לנער. 

צריך לזכור שלא כל מקרה מצריך את התרופה, אלא 
רק במקרים קיצוניים של חוסר ברירה, מכוון שהתרופה 
לרגישות  וגורמת  בריריות  בכבד,  הפוגעת  חזקה  מאוד 
יכול  לא  שהנער  כך  הגוף,  בכל  בעור  מאוד  גבוהה 
להיחשף לשמש. לא לעשות טיפולים עוריים מכל סוג 
באינפרא  או  בלייזר  שיער  הסרת  שעווה,  וביניהם  שהו 

אדום ואפילו לא טיפול פנים רגיל.

התדרדרות  מפני  הילדים  על  לשמור  ההורים  תפקיד 
לטיפול  להזדקק  להם  לאפשר  ולא  האקנה  במצב 

ברואקוטן.  טיפול קוסמטי מתאים הרבה יותר מועיל.

רצוי לא ליפול לפח של הבקשות של הנער ולא למהר 
לקחת את התרופה.    

ב”המדור של אירנה” ניתן למצוא טיפים מועילים בטיפול 
באקנה. 

הורים ונערים יקרים אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר 
בכל שאלה בנושא האקנה. 

אירנה      

צרו קשר כבר עכשיו : 
אירנה רבי  052-2525289 09-8324375

רחוב החיטה 2 נתניה
http://minisite.irenayofi.com

irenado@inter.net.il
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גיל ההתבגרות זוהי תקופה מאתגרת מאוד לילדים. כל 
דבר קטן גורם להם לתסכול וחוסר בטחון.

ואם מצטרף לזה גם אקנה אז הלחץ עולה עוד יותר.

הנה כמה טיפים לטיפול בעור של הנער המתבגר, אולי 
היצור  ולו במעט את הלחץ הנפשי של  אצליח להוריד 

המתוק שקוראים לו נער או נערה.

1. ניקוי העור

חשוב לא לקנות חומרים לניקוי העור על דעת עצמכם 
מומחית  רפואית,  קוסמטיקאית  עם  להתייעץ  אלא 
לטיפול בבעיות אקנה. במצב של אקנה רצוי לא לייבש 
את העור. הייבוש גורם לגירוי ולקילוף כך שהחלב אינו 
הפצעים  של  חדירה  של  סכנה  וישנה  בחופשיות  זורם 
הדרמיס  לעומק  חודר  הפצע  כאשר  הרקמה.  לעומק 

נוצרות צלקות וחטטים.

2. חיטוי העור

המותאמים  פנים  מי  עם  העור  את  לחטא  חשוב  מאוד 
לעור הספציפי, כדי שהחיידקים של האקנה לא יתפשטו. 
מי הפנים צריכים להכיל אלכוהול, אך בריכוז נמוך כדי 

לא לייבש את העור.

3. טיפול נקודתי

כדי  פצע  על  ורק  אך  מורחים  פצעים  לייבוש  תרחיף 
לייבש אותו. הוא בא גם בצבע העור כך שאפשר לייבש 
ולהסתיר את הפצע בו זמנית. רצוי לא להפריז בשימוש 

בו, כדי לא לגרום לקילוף  העור. 

4. קרם לחות

מומלץ להשתמש בקרם לחות המותאם לעור עם אקנה 
בזמן שימוש בחומרים מייבשים.

 

5. ריפוי אקנה

ישנם חומרים פעילים בריכוזים גבוהים שמרגיעים ואף 
מרפאים את האקנה. את התכשירים האלה ניתן למצוא 
להשתמש  המורשית  רפואית  קוסמטיקאית  אצל  רק 
אינם  הזה  מהסוג  תכשירים  הזה.  מהסוג  בחומרים 

נמכרים בחנויות.

רצוי לקרא את הכתבה “מי שומר על העור של הילדים 
שלנו” במגזין הזה.

אשמח לענות לכל שאלה.   

צרו קשר כבר עכשיו : 
אירנה רבי  052-2525289 09-8324375

רחוב החיטה 2 נתניה
http://minisite.irenayofi.com

irenado@inter.net.il

גוף בריא בעור יפה

הטיפים
של 
אירנה



קובי שובי 
מטפל ברפואה סינית, צמחי מרפא,

מומחה לדיקור יפני
http://kobichmed.com :אתר

25טל: 054-7767208

אחת הבעיות הבוערות היום זה האחוזים העולים 

 , וריכוז מגיל זאטוטים לבגרות  של בעיות קשב 

מהניסיון שלי בנושא יש קשר הדוק לתזונת הילד 

המידית  ולסביבתו  קפאין(  הורמונים,  )סוכרים, 

)רעלים הנמצאים בסביבתנו המידית כמו מעכבי 

בעירה וחומרי הדברה(, אך רב ניסיוני בה מלטפל 

של  מתוסכלים  מותשים,   , הלחוצים  בהורים 

. יש לזכור כמובן שלהורים יש את  אותם ילדים 

היכולת לשנות את תמונת הפוטנציאל של הילד, 

כמו שאדמה פורייה מכילה את הפוטנציאל של 

שיוכלו  חשוב  ולכן  נכונה  הכוונה  עם  רענן,  נבט 

ולעמוד בתהליך, הדיקור היפני מאפשר  להכיל 

להורים להיות אותה אדמה פורייה ע”י איזון מע’ 

העצבים המרכזית שבעזרת האבחון המדויק של 

הורים  אותם  אצל  למצוא  אפשר  היפני  הדיקור 

בקצב  לעמוד  מהניסיון  מותשת  פעמים  הרבה 

של אותם ילדים חסרי שקט . 

סימפ’ נפוצים: 

E  עייפות

E  קושי בריכוז

E  נטייה להתפרצויות כעס

E  אינסומניה

E  ירידה בלבידו

E  קשיי נשימה

E  חרדות דיכאון

נק’ חשובות נוספות: 

על ההורים להבין שהילדים מטבעם אנרגטיים מאוד וכאשר אנו מוסיפים להם סוכר )על כל נגזרותיו 

פרט לפירות( או חומרים אשר משפיעים על מערכת העצבים כגון קפאין )שוקולד, קפה, קולה, תה 

שחור ועוד../( אין פלא שהילד יהיה חסר מנוח ועם מינימום יכולת ריכוז, לכן חשוב מאוד בסוג זה של 

בעיה להקפיד ולהרגיע מע’ עצבים של הילד ולכוון את מירצו הבריא לכיוונים של עשייה בונה , תרגול 

רוגע ונשימות וכו... 

עד כאן להפעם בברכת בריאות ואהבה!

האבחון היפני מצביע הרבה פעמים אצל הורים אלו על עומס\עייפות של מערכת העצבים המרכזית 

שגורם לסימפטומים כגון: עייפות, נטייה לכעס,  קשיון צוואר, אינסומניה, קושי בריכוז, ירידה בלבידו, 

קשיי נשימה, חרדות ועוד.. 

ומה עם ההורים? 
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 אסף פרנקו
 הידרותרפיסט, מפעיל תינוקות במים, מדריך שחייה וצלילה, מטפל וואטסו. 

 בעל תואר ראשון במדעי ההתנהגות וניסיון רב בעבודה עם ילדים בסיכון, 
ילדים עם הפרעות קשב וריכוז ופחדים ממים.                                                                    

אסף מטפל ומדריך במים מעל ל-15 שנים. 

היפראקטיביות...   למידה,  לקויות  וריכוז,  קשב  הפרעת 
המילים   באוצר  וגובר  הולך  מקום  תופסים  אלו  ביטויים 
בפרט.   ומתבגרים  לילדים  הורים  ואצל  בכלל  בחברה 
שהיא  אומרת  המורה  בגן,  דוחף  שהילד  מדווחת  הגננת 
הסבתא  להפריע,  מפסיק  לא  שהוא  בשיעורים,  מרחפת 
אלו  הנכדים.  על  להשתלט  מצליחה  לא  שהיא  מתלוננת 
לילדים עם הפרעת  מספר דוגמאות למצבים שמוכרים  
תחושות   לחוות   להם  גורמים  אשר  והוריהם,  וריכוז  קשב 
שליליות המשפיעות על התנהגותם, מובילות  לתסכולים 

ולעיתים אף דחייה חברתית. 

כיום יש מגוון גישות ודרכי טיפול להתמודדות היום יומית 
של ילדים עם הפרעות קשב וריכוז. מטיפולים תרופתיים 
או טבעיים  המשפיעים על יכולת הלמידה וההתארגנות, 
טיפולים  עד  בריכוז.   ושיפור  הרגעה  למיקוד,  עוזרים 
רבה  חשיבות  שלהם  שונים,  ופסיכותרפיים  חווייתיים 
כלים  והקניית  מסוגלות  תחושת  העצמי,  הדימוי  בחיזוק 
להתמודדות בחיי היום יום. טיפולים אלו מאפשרים להורים 
להורדת  רבות  התורם  דבר  הילד,  של  עולמו  את  להבין 
דיאלוג  ומאפשר  חווים  והוריו  שהילד  ותסכולים  מתחים 
פתוח יותר בסביבות השונות בחיי היום יום.  אחת הדרכים 
היעילות, ולא פחות חשוב  מכך - המהנות, היא העבודה 

במים כמרחב טיפולי.  

הפרעת קשב וריכוז זהו שם כולל המכיל בתוכו מגוון רחב 
  )ADHD( היפראקטיביים  מהילדים  חלק  מאפיינים.  של 
ואחרים נראים לעיתים פסיביים, חסרי מוטיבציה ואיטיים 
הקשב  להפרעת  מתלווה  הילדים  מרבית  אצל   .)ADD(
סימפטומים של סרבול תנועתי, חולשה בחגורת כתפיים, 
סף תסכול נמוך, קושי בתכנון תנועה ובביצוע רצף מטלות. 
רבה  וביקורת  שונות  במטלות  הצלחה  אי  עקב  בד"כ, 
נוטים  הם  נמוך,  עצמי  דימוי  יש  אלה  לילדים  מהסביבה, 
להימנע מפעולות בהן הם עשויים לחוות כישלון ומתקשים 
אינם  אם  במיוחד  זמן,  לאורך  במטלות  מאמץ  להשקיע 

חווים הצלחה מהירה. 

נותנים  השחייה  ולימוד  המים  תכונות  המימית,  הסביבה 
מענה לכל אותם סימפטומים.  צפיפות המים, מגע המים 
והעבודה כנגד התנגדות המים יוצרים פידבק לכל תנועה 

עוזר  הגוף,  גבולות  להכרת  רבות  התורם  דבר  שנעשית, 
להתארגנות במרחב, תכנון תנועה וכמובן חיזוק השרירים. 
בתחומים  לילד  תורם  והשחייה  למים  ההסתגלות  לימוד 
בין  תאום   תנועתי,  רצף  דורשת  השחייה  פעולת  רבים. 
הידיים לרגליים ובנוסף תיאום הנשימה לעבודת השרירים 
הקשב  הפרעת  עם  שהילד  פעולות  אותן  כל  והגפיים, 
נתקל  הילד  במים  העבודה  בזמן  לעשות.  מתקשה 
ציפה,  להתמודד-  צריך  הוא  איתן  חדשות   בהתנסויות 
צלילה,  למים,  הראש  הכנסת  למים,  האוזניים  הכנסת 
שעובר  שלב  כל  רבים.  אתגרים  ועוד  במים  התקדמות 
בהצלחה נותן לילד תחושת מסוגלות, סיפוק, גאווה וכמובן 
ריבוי הצלחות. הילד צריך להתמודד עם מצבים משתנים 
מכילה  בסביבה  זאת  עושה  הוא  אך  תסכולים,  ולעיתים  
ותומכת, כל התמודדות מחזקת אותו ואת הדימוי העצמי 

שלו. 

תורמת  טובה  מוטורית  כי פעילות  רבים מראים  מחקרים 
לדימוי עצמי גבוה ותחושת גאווה. לילדים היפראקטיביים 
במיוחד חשובה פעילות זו  לתיעול התנועה, וויסות עוצמת 
הכתפיים.  חגורת  את  וביחוד  השרירים  חיזוק   הכוח, 
התייחסות  הדורשות  מפעילויות  נמנעים  הם  לעיתים 
קושי  בעקבות   כדור,  משחקי  כגון  אחרים,  למשתתפים 
בתפיסה המרחבית, ללא קשר ליכולתם הגופנית. השחייה 
מאפשרת לילד  לעסוק בפעילות גופנית שאינה מצריכה 

תפיסה מרחבית חיצונית,  זה רק הוא והמים.  

לווסת את רמת התנועתיות  לילד ללמוד  המים מסייעים 
חוויה  מתוך  ילמד  יתר  תנועתיות  עם  ילד  בעצמו.  שלו 
מים  "לשתות"  לו  גורמת  הרבה  התזזיתיות  כי  ותחושה, 
 . לצוף  עוזרות  ורגועות  איטיות  תנועות  ודווקא  ולשקוע, 
לעומתו ילד שנמנע מתנועתיות ומכווץ לא יצליח להתקדם 

ורגליו ישקעו עד שיתחיל להניע אותם. 

לסיכום:
למים תפקיד חשוב בעבודה עם ילדים עם הפרעות קשב 
וריכוז ולא פחות חשוב מכך היא סביבה המאפשרת חוויה 
לילדים.  מוטיבציה  גורם  מהווה  ובכך  וכייף,  הנאה  מלאת 
להתמיד  הקשיים  עם  להתמודד  הילד  יכול  בעזרתה 
אל  לצאת  ניתן  איתה  ומסוגלות,  הצלחה  תחושת  ולחוות 

החיים שמחוץ למים.    

"זה פשע להניח כי כל הילדים עם בקרת קשב לקויה 
הינם אלה סחורה פגומה, ולכן הם נידונים לנצח להיות 

פגומים.  רובם הופכים להיות מבוגרים מדהימים, כל 
שעלינו לעשות הוא להראות להם זאת ולעזור להם להגיע 

לשלב זה - "כל ילד חושב אחרת"  )ד"ר לוין מ.(

הקשב 
שבמים
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גוף נפש רוח

Soul
Body

Spirit
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וריכוז  קשב  הפרעת   )Barkley( בארקלי  ד"ר  פי  על 
 Attention Deficit/Hyperactivity הלועזי  בשמה  או 
השליטה  בתחום  התפתחותית  הפרעה  הינה   Disorder

העצמית. היא מורכבת מקשיים ב:

א. טווח הקשב והריכוז .
ב. שליטה בדחפים )אימפולסיביות(.

ג. רמת פעילות )היפר אקטיביות(. 

שאינה  כרונית  כהפרעה  הוגדרה  וריכוז  קשב  הפרעת 
עוברת בחלוף הזמן. מבחני הדמיה מצביעים על שינויים 
)אזור של המוח  קטנים במבנה המוח באונות הקדמיות 
המכיל מבנים שאחראים על שליטה ברגשות ובדחפים, 
עיכוב התנהגות וזיכרון(. השינויים יכולים להיות מולדים, 
ורעלנים.  לזיהומים  חשיפה  או  חבלה  ע"י  להיגרם  או 
מבחינה כימית נחקרת השפעתם של נוירו-טרנסמיטורים 
רבים, במיוחד מתחזקת ההשערה שיש פגם בתפקוד או 

חוסר של נוראדרנאלין ודופאמין.

הפרעת הקשב יושבת על רצף, כאשר בצידו האחד ישנו 
התזזיתי,  וההיפראקטיביות,  הקשב  הפרעת  עם  הפרט 
הפרט  נמצא  הנגדי  ובקצהו  האימפולסיבי,  הרועש, 
שמתקשה  לאט,  שחושב  לאט,  הכל  שעושה  החולמני, 
במיומנויות  מתקשה  קרובות  ולעיתים  החלטות,  לקבל 
ועיבוד  נדלית  בלתי  באנרגייה  מתאפיין  זה  חברתיות. 

מהיר והאחר מתאפיין בחוסר אנרגיה ועיבוד איטי.

פעמים רבות ההורים הם אלו המגלים שמשהו שונה אצל 
ילדם. הם משווים אותו לילדיהם האחרים או לחבריו בני 
גילו ומזהים התנהגויות שונות, ורמות ביצוע נמוכות יותר. 
על פי רוב ילדים עם הפרעת קשב וריכוז "מתנהגים" את 
הקושי. לעיתים מתעורר החשד  אצל הגננת או המורה 

בבית הספר. 

בדרך כלל החשד להפרעות קשב מתעורר כאשר הילד 
פנס  אומנם  אקדמיות.  מיומנויות  עם  להתמודד  צריך 
איתור ההפרעה נדלק בעקבות קשיים בתחום האקדמי, 
אולם הפרעת הקשב מקיפה את כל תחומי החיים. חשוב 
הפגיעה  כך  יותר  מוקדם  יערך  שהאבחון  שככל  לציין 

הרגשית והתפקודית של הילד תהיה קטנה יותר.
יש  שלילד  סימנים  רואים  כאשר  אבחון  לערוך  מומלץ 

קשיים תפקודיים. 

חלק מהתפקודים הנצפים הם:
Ê  קושי להתרכז לאורך זמן
Ê קושי לעמוד בתור
Ê קושי לדבוק במשימה עד להשלמתה
Ê אחת מפעילות  לשיעור,  )מהפסקה  במעברים   קושי 

לבית יציאה  לקראת  בבוקר  ההכנות  רצף  לשנייה,      
     הספר או הגן(

Ê אימפולסיבי
Ê נטייה לתנועתיות יתר
Ê צורך בסיפוק מיידי
Ê חוסר יכולת לתכנן לפני שהוא פועל
Ê מרבה להתקשות בארגון משימות ופעילויות
Ê הדורשות משימות  ממילוי  מתחמק  קרובות   לעיתים 

משימות בית,  שעורי  )כמו  מתמשך  מנטלי  מאמץ      
      בכיתה(

Ê את תואמות  בעוצמות שאינן  ומגיב  אירועים   מעצים 
     האירוע.

Ê דעתו מוסחת על ידי גורמים חיצוניים
Ê מאבד דברים
Ê ילדים אחרים אינם אוהבים לשחק איתו )בגלל שאינו 

ותוקפנית פעלתנית  התנהגות  בגלל  חוקים,  מכבד     
    לעיתים(

אבחון הפרעת קשב 
וקריטריונים

בהפרעות קשב וריכוז
מאמנת מתמחה
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וחשוב  רפואית  הפרעה  הינה  וריכוז  קשב  הפרעת 
בנושא,  שהתמחה  ילדים  רופא  ידי  על  יעשה  שהאבחון 

נאורולוג ילדים ואו פסיכיאטר ילדים.

קשב  הפרעת  על  להצביע  שיכולה  מדעית  בדיקה  אין 
אחרות  אפשרויות  שוללים  האבחון  בתהליך  וריכוז. 
ובנוסף   ADHD דמויית  להתנהגות  לגרום  העלולות 
הנדרשות  ההתנהגות  לנורמות  הילד  התנהגות  מושווית 
גילו שאינם בעלי הלקות.  בהשוואה לילדים אחרים בני 
הפרעת קשב וריכוז הינה התנהגות נורמטיבית מוקצנת 
בעוצמתה ובתדירותה ומפריעה לניהול אורח חיים תקין 

ושיגרתי.

מרכיבים חשובים להערכה מקצועית: 
Ê .ראיון  עם ההורים
Ê .ראיון עם הילד
Ê  בדיקה רפואית )על מנת לשלול אפשרויות 

     אחרות(.
Ê .סולם דירוג התנהגות שימולא על ידי ההורים
Ê .סולם דירוג התנהגות שימולא על ידי המורה
Ê .אם יש צורך צפייה בילד

קיימים כלים נלווים לאבחון הפרעת קשב וריכוז, אולם, 
הם בשום פנים ואופן אינם יכולים לבוא במקום האבחון 

המקיף. 

שהתופעות  כדי   BRC  ,TOVA  ,MOXO מבדקי  הם  הכלים 
עליהם  וריכוז,  קשב  כהפרעת  הכרה  יקבלו  שנצפו 
לעמוד בקריטריונים של ה-DSM4 שהוא ספר ההבחנות 

הפסיכיאטרי האמריקאי. 

ילד יוגדר כלוקה בהפרעת קשב וריכוז אם:
חלק מהסימפטומים החלו לפני גיל 7.

שנה,  חצי  על  העולה  לתקופה  מופיעים  הסימנים 
חלק  הצפויה.  ההתפתחות  רמת  את  תואמים  ואינם 
בית  )בית,  ערכות  בשתי  לפחות  קייים  מהסימפטומים 
ספר, תעסוקה(. קיימת הוכחה קלינית משמעותית לגבי 

מצוקה בתפקוד חברתי לימודי או תעסוקתי.
הפרעה  של  ממהלך  חלק  אינה  התסמינים  הופעת 
התפתחותית נרחבת, סכיזופרניה או הפרעה פסיכוטית 
כלשהי, והם אינם מוסברים טוב יותר ע"י הפרעה נפשית 

אחרת.

קשב  בהפרעת  הלוקה  בילד  ותומך  מערכתי  טיפול 
ולגורם  הספר  לבית  ההורים  בין  הדוק  קשר  שיכלול 
מטפל יניף את הילד מעלה ויעזור לו למצות את היכולות 

הגלומות בו.

קושי בקשב וריכוז? אפשר לעבוד על זה!

שרה פיבלוביץ, מאמנת אישית, מנחת הורים, 
מנחת סדנאות הורים, מתמחה בהפרעות 

קשב וריכוז. 
saracoach.com  054-7881626

 sarah.faivel@gmail.com 
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כמו להטוטנים שלא מצליחים להחזיק את 
הכדורים באוויר - הפרעת קשב במבוגרים

אצל  רק  וריכוז קיימת  קשב  שהפרעת  הדעה  רווחה  בעבר 
שהפרעת  יודעים  היום  התבגרותם.  עם  ועוברת  ילדים 
הספר  בית  בגילאי  חולפת. 10%-5% מהילדים  אינה  הקשב 
 70% עד   50% וריכוז.  קשב  הפרעת  כבעלי  מאובחנים 
בגיל  גם  כך  יאובחנו  המאובחנים,   12 גיל  עד  מהילדים 
הפרעת  עם  למבוגרים  ויהיו  יגדלו   30% ומתוכם  ההתבגרות 
נעלמת,  הקשב  שהפרעת  מפני  לא  יורדים  האחוזים  קשב. 
או  טופלו  מהילדים  חלק  התמתנו,  שהתסמינים  משום  אלא 
רכשו אסטרטגיות להתמודדות. אנחנו יודעים היום שהבסיס 
להפרעה הינו נאורולוגי, ואין זה פגם באופיו של הפרט הלוקה 
בה. הפרעת הקשב ADHD עם היפראקטיביות והפרעת קשב 
של  חייו  תחומי  כל  על  משפיעה   ADD היפראקטיביות  ללא 
אישיים,  בין  יחסים  הזוגיות,  על  משפיעה  היא  הבוגר.  האדם 
עם  וכו'.  העצמי  הדימוי  התעסוקה,  תחום  כספית,  התנהלות 
מבוגרים  אנשים  למעגל  הצטרפו  לנושא  המודעות  עליית 

שלא הובחנו בילדותם.

שהובחנו,  למבוגרים  מתייחסים  מקבלים  שאנו  הנתונים 
יום  יום  אולם, ישנם אלה שלא הובחנו וממשיכים להתמודד 
כלל  בדרך  והחברתיים.  הרגשיים  התפקודיים,  הקשים  עם 
הביטויים של ההיפראקטיביות אם היו בעבר מתמתנים, אך, 

הם מופיעים כחוסר שקט פנימי.

מתאפיינת  היא  אולם  בקשיים,  מלווה  וריכוז  קשב  הפרעת 
קשב  הפרעת  עם  אנשים   - יצירתיות  רבות:  חוזק  בנקודות 
נותנים דרור לדמיון, הם מרבים לחשוב מחוץ לקופסה, בעלי 
רעיונות יצירתיים ופורצי גבולות. חוש הומור - היכולת לצחוק 
הוא  הומור  מחשבתית.  גמישות  מצריכה  מסויימים  במצבים 
אימפולסיביות-  ביותר.  היעילים  ההתמודדות  מכישורי  אחד 
קושי,  להוות  עלול  אכן  מסויימים  בהקשרים  עכבות  העדר 
אולם, ישנם מקרים בהם הוא מקדם. האימפולסיביות יכולה 
לזהות הזדמנויות ולפעול באופן מיידי לניצולם, כמו פגישה 
אקראית עם אדם שיכול לקדם את הקריירה שלך ואז פנייה 
אליו ללא היסוס או עכבות. רמת אנרגיה גבוהה- אנשים עם 
הפרעת קשב מרגישים צורך להיות בתנועה. הם נוטים לשרוף 
מסויימת  במטרה  תמוקד  הזו  האנרגיה  אם  אנרגיה.  הרבה 
היא עשויה להוביל להישגים. אדם עם הפרעת קשב הנחוש 
בדעתו לבצע משהו, יכול לעבוד על כך במשך שעות במרץ 
הדרוש. לאפיק  האנרגיה  את  לתעל  רק  צריך  נדלה.  בלתי 

משימה  כאשר   -  )Hyperfocusing( יתר  התמקדות  יכולת 
מבלי  שעות  במשך  מולה  להתמקד  ביכולתם  יש  מעניינת, 
לשים לב למתרחש בסביבה, כל זאת מלווה תחושת סיפוק 
בעיה(.  להוות  עלולה  יתר  התמקדות  שלעיתים  )כמובן  רבה 
נכונות לקחת סיכונים- נטילת סיכונים הינה חלק ממקצועות 
מסויימים. אנשים רבים עם הפרעת קשב נוטים לקחת סיכונים 
דבר שגורם להם לנצל הזדמנויות הנקרות על דרכם. תכונות 
סלחנות,  חם,  לב  נחישות,  נאמנות,  הם:  המאפיינות  נוספות 

תושייה ועוד.

עם זאת הפרעת הקשב מעוררת גם קשיים. הקושי מתבטא 
בחוסר יכולת לנהל באופן יעיל את התפקודים הניהוליים. 

אנשים מבוגרים מגיעים לאבחון כאשר הם מרגישים שאינם 
מסוגלים לעמוד במשימות היומיום. ניתן לדמות זאת ללהטוטן 
בקרקס שזורק כל הזמן כדורים לאוויר ומתאמץ להחזיק כמה 
שיותר מהם באוויר ובנוסף, ישנה מכונה אוטומטית שמוסיפה 
הכדורים  כל  על  לשמור  יכולת  להטוטן  לאותו  ואין  כדורים 

ולהרגיש בשליטה. 
אחת הסיבות הראשונות המביאות את המבוגר לבקש עזרה 
היא התסכול הרב ותחושה של תת-הישגיות. הם מרגשים שיש 
פער גדול בין היכולת שלהם להישגים. לעיתים הם מוצאים 
את עצמם בעבודות שאינן מתאימות ליכולת הפוטנציאלית 

שלהם.

המבוגר בעל הפרעת הקשב מוצא עצמו מתמודד לבד מול 
להיעזר  היה  יכול  צעיר  כילד  אם  ארגון.  הדורשות  משימות 
ברוטינות או בכלים שיצרו עבורו הורים או מסגרת בית הספר, 
עכשיו הוא מוצא עצמו בודד מול אתגרים שלעיתים נדמים 
משליטה.  ויוצאים  כאוטיים  נראים  החיים  אפשריים.  כבלתי 
רלוונטית  אינפורמציה  איזו  להחליט  לעיתים  מתקשים  הם 
ביותר למשימה וליצור תיעדוף נכון של שלבי המשימה או בין 

המשימות עצמן.

קושי בניהול זמן - אנשים עם קשיי קשב מתקשים להעריך 
לפגישות,  מאחרים  רבות  פעמים  אותם  נמצא  ולכן  זמן 
תמיד ממהרים ולחוצים. לעיתים קרובות שוכחים פגישות או 

מחויבויות אחרות. הם מאבדים כל הזמן דברים.
בוגרים עם הפרעות קשב הינם דחיינים כרוניים, או, מתקשים 
מקשים  גם  הם  בהתמדה  קושי  בשל  משימות.  להתחיל 

לעיתים לסיימם. 

נטייה  להם  יש  ממוקדים.  ולהישאר  להתרכז  מתקשים  הם 
לעבודה  או  לטעויות  שמוביל  מה  לפרטים  לב  לשים  לא 
עלולים  והחברתי  התעסוקתי  הזוגי  בתחום  קשיים  חלקית. 
בניהול  קושי  לקויות,  הקשבה  ממיומנויות  מושפעים  להיות 
רגשותיהם במיוחד במצבי כעס או תסכול. הם נתונים למצבי 
רוח קיצוניים. הם משתעממים בקלות. האימפולסיביות שלהם 

מובילה אותם לפלוט אמירות ללא מחשבה.

זה! מצויד  וריכוז? אפשר לעבוד על  מבוגר עם קשיי קשב 
אסטרטגיות  ובעזרת  בפניך  העומדים  האתגרים  בהבנת 
מבוגרים  בחייך.  אמיתיים  שינויים  לעשות  יכול  אתה  נכונות 
הקשב  הפרעת  את  לנהל  משמעותיות  דרכים  המוצאים 
לנהל  מצליחים  להם  שהוענקה  המתנה  את  לנצל  ולומדים 

חיים פרודוקטיביים, מספקים ומאתגרים.
שרה פיבלוביץ, מאמנת אישית, מנחת הורים, 

מנחת סדנאות הורים, מתמחה בהפרעות 
קשב וריכוז. 

saracoach.com  054-7881626
 sarah.faivel@gmail.com 

בהפרעות קשב וריכוז
מאמנת מתמחה
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“הוא כל הזמן מציק לי”, “למה לו את לא אומרת כלום?”, 
לי כשאני מדבר אליו,  “הוא לא מקשיב  לי ממנו”,  “נמאס 
הוא מרחף”- אמירות מוכרות בכל משפחה, אבל, התדירות 
יותר  או  הילדים  אחד  בה  במשפחה  נשמעות  הן  בה 
תדירות  מונים  כמה  פי  הינן   ADD או    ADHD כ  מאובחן 
היפראקטיביות,  עם  קשב  הפרעת   ADHD יותר.  וקולנית 
מושפעות  היפראקטיביות,  ללא  קשב  הפרעת   ADD
כ  המאובחנים  ילדים  גם  ומהמשפחה.  על  ומשפיעות 
הארץ  “כדור  המשפחה:  במסגרת  רב  קושי  מהווים   ADD
כאילו  אבל  הנעות  שפתי  על  מסתכלת  “היא  לעופרי” 
 לא מבינה כלום ממה שאני אומרת, שום דבר לא קורה”.
המשפחה אינה זו שגורמת להפרעת הקשב, אולם יש לה 
עמה.  ההתנהלות  ובאופן  ההפרעה  בעוצמת  גדול  חלק 
נמצא שיש קשר בין אופי הקשר בין ההורה לילד והתמיכה 
והיציבות  המשפחתית לבין עוצמת התסמינים של הפרעת 
של  התסמינים  רבים  במקרים   )Barkley, 1997( הקשב 
ולקונפליקטים  במשפחה  למתח  גורמים  הקשב  הפרעת 

בין חבריה.

בדרך כלל ברורה לנו השפעתה של ההיפראקטיביות על 
המשפחה כולה, אולם, מהי השפעת הADD על המשפחה? 
אם נבחן על רצף את רמת התנועתיות בהפרעת קשב, הרי 
שהיפראקטיביות נמצאת בקצה האחד של הרצף ובקצהו 
השני יושב אותו ילד שנע באיטיות רבה, חושב לאט ומוציא 
אינו  אלו  קצוות  שני  של  הקצב  בכלל(.  )אם  לאט  לפועל 
תואם את קצב ההתנהלות הרגיל. קצב מהיר מאד עד כדי 

מסחרר וקצב איטי מאד  מייגע ומתסכל.

מתקשים  והיפראקטיביות  קשב  הפרעת  עם  רבים  ילדים 
מאורגנים  לא  מאד,  אימפולסיבים  הם  לחוקים,  לציית 
מתפרצים בקלות, מתקשים להירגע והם בעלי יכולת שליטה 
עצמית נמוכה. לעיתים המילה “לא” נמחקה מהמילון שלהם. 
נמצא במחקרים שככל  שהילד מתקשה לציית לחוקים, כך 
המבוגרים מרבים בהוראות, בהשגחה צמודה, מתן עצות 

כשהפרעת הקשב 
פוגשת את 

המשפחה

אנחנו  כאן   .)Cunninghm & Barkley, 1979( וכעסים 
שליליים. ורגשות  כעסים  של  אינסופי  למעגל   נכנסים 

ההורים שומעים כל הזמן מסבים וסבתות וקרובי משפחה 
ביקורת והערות שליליות על תפקודם “אם הייתם עומדים 
על שלכם”,” אם הייתם מציבים יותר גבולות”, “תנו לי אותו 
לשבוע ואני מחזיר לכם אותו בנאדם...”. כל אלו עלולים 
להטיל ספק גם בעיניהם על המסוגלות ההורית שלהם 
חלק  הקשות  האמירות  בעקבות  ילדם.  התנהגות  נוכח 
מההורים מוצאים את עצמם בבידוד חברתי מאונס אולם 
לעיתים אף מרצון. בהמתלה שהם אינם רוצים להקשות 
נמנעים  הם  שונות  במסגרות  בהתמודדויות  ילדם  על 
ממגע, אולם, האמת העומדת מאחורי ההצהרה במקרים 
רבים הינה בושה גדולה. קיימים אף מתחים בין ההורים 
על רקע חילוקי דעות  על דרך החינוך של ילדם. הרגשות 
שההורים חווים הם תיסכול, אשמה, אכזבה, חוסר אונים, 
לעיתים אף תחושה של חוסר תקווה. האווירה בבית קשה 
ויש קושי לקבל את הילד ולהבין אותו. לעיתים הקשיים 
כן  וקושי  בושה  כעס,  טינה,  של  לרגשות  לגרום  עלולים 

באהבת הילד, הן מצד ההורים והן מצד האחים.

הרגשות הקשים המלווים ברגשות אשם עלולים להוביל
עקבית  לא  עשייה  יעיל,  לא  לתפקוד  ההורים  את 
והתנהלות ב”שלוף” שהיא כשלעצמה מדמה התנהלות 

של הפרעת קשב. 

מחקר שנערך )kendall,1999( מצא שאחים לילדים עם 
תחושת  עיקריות:  תחושות  שלוש  חווים  קשב  הפרעת 
מילולית,  פיזית,  לאלימות  קורבן  הם  לעיתים  קורבנות 
את  רואים  אינם  הם  ושליטה.  מניפולטיבית  התנהגות 
אחים  בין  נורמטיבית  כהתנהגות  האלימה  ההתנהגות 
ראש  להקל  נוטים  שהוריהם  בעוד  יותר  חמורה  אלה 
בחומרת האלימות, הם רואים אותה כהתנהגות נורמלית 
בין אחים. האחים חשים שהשליטה במשפחה נתונה בידי 
שמא  מתמיד  במתח  הם  קשב.  בהפרעת  הלוקה  האח 

בהפרעות קשב וריכוז
מאמנת מתמחה



32

בואו להבין את תהליך ההתמודדות, 
לחוות ולעבור אותו.

נלמד על מאפייני הפרעת הקשב.
ונעניק כלים מעשיים המאפשרים הורות יעילה 

ומכוונת מטרה. עם טיפים להתארגנות. 
כולל תזונה, הפחתת סטרס  
ויצירת סביבה תומכת ובריאה.

סידרת מפגשים להורים לילדים 
ולמבוגרים בעלי הפרעת קשב וריכוז 

שרה פיבלוביץ, מאמנת אישית מנחת הורים, 
מתמחה בהפרעת קשב וריכוז

saracoach.com  054-7881626
 sarah.faivel@gmail.com 

לוסי רבין 
מאמנת הוליסטית לאורח חיים בריא ותזונאית טבעית.

ewellness.co.il
054-4582972

חופשה  או  מסיבה  חברים,  עם  מפגש  להם  יהרוס  אחיהם 
משפחתית. הם חווים חרדה ופחד מהאלימות ומהתחושה 
הוריהם  על  לכעוס  ומרבים  בחייהם  שולט  אחר  שמישהו 

בגלל חוסר תגובתם וחוסר היכולת שלהם להגן עליהם.

ה  לאח  לדאוג  מהאחים  מצפים  ההורים  אחריות  תחושת 
בשעורי  לו  לעזור  עליו,  להגן  שלהם.   ADD ה  או   ADHD
ולימודיות.  חברתיות  במסגרות  לטובתו  ולהתערב  הבית 
לעיתים האח נושא הדואר והתלונות בין בית הספר לבית. 
האחים חשים ששרותם זה הוא מובן מאיליו להוריהם ואלו 
ההורים  דרישות  בין  חצויים  הם  הערכה.  כל  מביעים  אינם 
ההתנהלות  או  האלימות  ומאידך,  מחד,  אחריות  לקחת 
האיטית ומקשה והתסכלת של אחיהם עם הלקות. האחים 
ה”בריאים” דווחו על רגשות אמביוולנטים של דאגה מהולה 

בכעס ודחייה

רגילה.  משפחה  להם  שאין  הרגשה  והפסד  עצב  תחושת 
עם  אחיהם  ושצרכי  לצרכיהם  מענה  שאין  חשים  האחים 
הפרעת הקשב קודמים לצרכים שלהם. מהם מצפים שיהיו 
ילדים ממושמעים, ללא דרישות מיוחדות. התחושה היא של 

קיפוח והתעלמות.

בעל  של  עיניינו  ולא  משפחתי  עניין  הינה  הקשב  הפרעת 
הקשב  הפרעת  ריק.  בחלל  חיי  אינו  בלבד,הוא  ההפרעה 
משפיעה רבות על המשפחה וכך יש להתייחס אליה. מאחר 
יש   הילד  של  המיידי  ההתנסויות  מגרש  הינה  והמשפחה 
להתייחס גם  לאינטראקציות בתוכה. חשוב לתת את הדעת 
פתרון  של  נכונות  באסטרטגיות  ולנקוט  הנוספים  לילדים 
קונפליקטים. מאידך יש להיזהר מלהפנות אצבע מאשימה. 
והנה  כבעיה,  עצמו  לחוש  הלקות  לבעל  תגרום  ההאשמה 
עוד מסגרת שבה הוא יוצא דופן, בעייתי ולא שייך. האחריות 
הדרך  הנושא.  עם  מעמיקה  להכרות  להגיע  הינה  ההורית 
בני  שאר  גם  יגיבו  שבה  הדרך  תהיה  יגיבו  ההורים  שבה 

המשפחה.

ולסיום, זוכרים מי חוגר ראשון את חגורת ההצלה במטוס? 
ההורים. אז בחיים כמו במטוס. 

הפרעת קשב וריכוז? אפשר לעבוד על זה!

שרה פיבלוביץ, מאמנת אישית, מנחת הורים, 
מנחת סדנאות הורים, מתמחה בהפרעות קשב וריכוז. 

saracoach.com  054-7881626
 sarah.faivel@gmail.com 
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תיאטרון ככלי אימון 
להפרעות קשב וריכוז

האבחון  את  שערכתם  מזל  ברי  אתם  כמה 
הפרעת  לכם  שיש  וגיליתם  האחרונות  בשנים 
שנה. עשרים  לפני  ולא  בימינו,  וריכוז   קשב 

לימודיות  למסגרות  כיום  מגיעים  וילדים  נוער  בני 
גמישות  וריכוז,  קשב  להפרעת  מודעות  קיימת  בהם 
מסובסדים.  שונים  וטיפולים  המערכת,   מצד 

דווקא”:  שעושים  “הילדים  כאל  אלינו,  התייחסו   בזמני, 
כולם?” כמו  להיות  יכולה  לא  את   “למה 
היחידה. לא  את  בכיתה.  ילדים   40 עוד  לי   “יש 
יום אחד אפילו אמרה לי המורה: “איך יש לך כל כך הרבה 

שכל ואת כל כך מטומטמת?”

עצמי  ומצאתי  סובלנות,  חוסר  גילו  התלמידים  גם 
חולמנית,  תלמידה  הייתי  החברתי.  למעגל  מחוץ 
בכיתה  הריכוז  את  ומאבדת  סיפורים  שממציאה 
שהייתי  העובדה  גם  כולם.  את  הרגיז  וזה  מאוד  מהר 
המורות. על  איום  כנראה,  היוותה  ויצירתית   סקרנית 

בעצמי  למצוא  צריכה  הייתי  אותי.  ראתה  לא  המערכת 
מקומות של כוח, תחומים בהם הייתי חזקה, כדי להאמין 

שאני לא כל כך איומה כמו שהם נתנו לי להרגיש.

 את המפלט מצאתי בתחום התיאטרון- עולם חדש ומלהיב!
ובדמיון,  בקול  בגוף,  שימוש  משחק,  כתיבה,  בין  השילוב 
לעבוד  שלי,  הריכוז  רמת  את  לשפר  מאוד  לי  עזר 
אותי  עודד  היצירתי  האקלים  והיציבה,  ההליכה  על 
לי  עזרה  הקולית  והעבודה  חדשים  חברים  למצוא 
דבר,  של  בסיכומו  ברהיטות.  ולהתבטא  שלי  על   לעמוד 

התיאטרון סייע לי לבנות את הביטחון העצמי.

לימים, למדתי משחק ובימוי והפכתי מנחת קבוצות. כיום, 
אני חיה בשלום עם הפרעת הקשב שלי. אני מכילה את 
מחוץ  החשיבה  היצירתיות,  לצד  מביאה,  שהיא  הקשיים 

לקופסה והגמישות.

לפרטים נוספים, אתם מוזמנים לפנות אלי:
טל שיש - שחקנית, בוגרת סטודיו למשחק ניסן נתיב 

 ירושלים והוראת בימוי ותיאטרון, 
מנחת קבוצות בחברה רב תרבותית, מלמדת תיאטרון 

 גילאים שונים, 
מופיעה בהצגות ילדים ומדריכה מורים ואנשי עסקים 

בשימוש בכלים מאולם התיאטרון בעולם הגדול.  
tal.shfa@gmail.com ,050-9979713 :נייד 

להשתמש  קשב  הפרעות  בעלי  מלמדת  שלי  השיטה 
היומיום. לחיי  הבמה  מעולם  כלים   ולהעביר 
נושאים  מתרגלים  התיאטרונית  העבודה  בתוך 
שיתוף  ריכוז,  העצמה,  אישית,  בין  תקשורת  של: 
קהל. מול  ועמידה  ביטוי  וכמובן,  הקשבה   פעולה, 

יחד  אנו  בהן  ולקבוצות,  פרטניות  סדנאות  מעבירה  אני 
טכניקות  ריכוז,  של  נשימות  קהל,  מול  עמידה  מתרגלים 

זיכרון של שחקן ושיטות נוספות שפיתחתי. 

לשחקנים  מיועדות  הסדנאות  האם  אותי  שואלים  רבים 
שבכולנו  מאמינה  אני  ראשית,  משחק.  כישרון  לבעלי  או 
יש כישרון משחק טבעי. הרי הלמידה שלנו כל חיינו היא 
העולם  שכל  שייקספיר,  אמר  כבר  שנית,  חיקוי.  בעצם 
מיומנויות  אתכם  יחד  לוקחת  אני  שלי  בסדנאות  במה. 
 מעולם התיאטרון ומעבירה אותם לחיים שלנו כאן ועכשיו.

יותר  יצירתיים  אנשים  הם  וריכוז  קשב  הפרעת  בעלי 
במיוחד  טיפים  מספר  הנה  לקופסא”.  “מחוץ  שחושבים 

בשבילכם:

   תחושת ערך עצמי היא הבסיס הכי חשוב, ולכן מצאו 
שחייה,  ריצה,  בו:  והתבלטו  אוהבים  שאתם  ה-תחום  את 

נגינה על כלי, ציור או תאטרון.

על  אאוט”  “בלאק  כמו  הוא  במבחן  אאוט”  “בלאק     
באופן  נלחצים.  מאוד  ואנו  לרגע  נעלם  הזיכרון  הבמה- 
לנשום!  התחילו  פשוט  ולכן-  נעצרת  הנשימה  אוטומטי 
 הנשימה תפעיל מחדש את המוח והזיכרון יחזור אליכם.

      כדי לזכור חומר במקצועות רבי מלל בחרו דמות קומית 
מהטלוויזיה-  ודמיינו שהיא לומדת למבחן. כשתשננו את 
הסיבות לפרוץ המלחמה בטון של אחת הדמויות מארץ 
ובעיקר  מהחומר  שתיהנו  להניח  סביר  למשל-  נהדרת 

תזכרו אותו טוב יותר!



הפרעות קשב וריכוז בצבא

 מאיה שטיין, עו”ס קלינית )M.S.W(, פסיכותרפיסטית בכירה.
 קליניקה למתבגרים ומבוגרים, מטפלת פרטנית, זוגית, משפחתית, הדרכת הורים למתבגרים, הרצאות 
 בתחום גיל ההתבגרות וגיוס לצה"ל והנחיית קבוצות, מומחית למשבר ושינוי עקב הגיוס והכנה נפשית 

 לשרות צבאי, מומחית בכתיבת חוו”ד לגורמי בריאות הנפש טרום גיוס, לחיילי סדיר ומיל' בצה"ל. 
לשעבר - קב”נית בכירה ומפקדת מרפאות לבריאות הנפש בצה”ל )רס”ן( 052-3388957.

מפחדים  וריכוז  קשב  מהפרעת  הסובלים  צעירים 
בעברם,  נחלו,  הם  קרובות  ולעיתים  מאחר  להתגייס 
והם חוששים כי הארגון הצבאי  ובעיות קשות  כישלונות 
יהיה מסגרת נוקשה עם גבולות ברורים. אצל צעירים אלו 
קיים החשש כי ייצברו בעיות משמעת, התנהגות ויקבלו 
כליאה  ריתוק למחנה,  כדי  נוקשים עד  ועונשים  תלונות 

ואף שחרור מהצבא.

אמנם התסריט הקיים בדרך כלל אצל אותם צעירים הוא 
וכאוטי אך מניסיוני הרב במערכת הצבאית  תסריט מר 
עבור  הצבאי  בשרות  הרווחים  על  גם  לדבר  יכולה  אני 
אותם חיילים. הצבא, לטעמי,  מהווה את המקום הראשון 
בו הסובל מהפרעת קשב וריכוז נדרש ללמוד, להתאים 
את עצמו למסגרת כלשהיא. זה לא אומר שהצבא כארגון 
וכמסגרת לא מנסה למצוא את ההתאמה המסוימת )לפי 
החוקים הקיימים( למתגייס הסובל מהפרעת קשב וריכוז. 
הזדמנות  מקבל   שהמתגייס  ראשונה  פעם  זו  למעשה, 

לצמיחה ולא רק למשבר, שבר וחוסר תפקוד. 

הצבאי  בשרות  ביטוי  לידי  הבאה  לשינוי,  ההזדמנות 
ולהסתגל  להתרגל  לעצמו  לעזור  למתגייס  מאפשרת 
למסגרות נוספות שייפגש עמן בעתיד )אקדמיה, עבודה, 

מערכות זוגיות ועוד(.

למשל - מטופל שלא מסוגל לתפקד שמונה, תשע שעות  
להסתגל  ללמוד  נדרש  ולכן  בצבא  לשרת  יוכל  לא   -
ולתרגל את עצמו לא רק למען השרות הצבאי אלא גם 

ובעיקר למען עתידו בכל מסגרת שהיא.

מהו הטיפול הנכון בצבא?

הטיפול  נטילת  את  להמשיך  מנת  על  לרופא  פנייה 
ובראשונה החשוב  כנראה בראש  והוא  התרופתי מאחר 
הטיפול  את  מצרפים  אנו  התרופתי  הטיפול  אל  ביותר. 
הנפשי אצל קב”נ )קצין בריאות הנפש בצה”ל( ובטיפול 
מהטיפול  ואלמנטים  הדינמי  הטיפול  את  לשלב  ניתן 

)C.B.T ההתנהגותי - קוגניטיבי(.            

פוטנציאל  לראשונה  קיים   – הדינמי  הנפשי  בטיפול 
לפתוח דף חדש ולדבר ממקום של בגרות על הצלקות 
עד  אליהם  נחשפו  צעירים  שאותם  הרבות  והטראומות 
כה בחייהם – הדימוי העצמי הנמוך, הצלחה או כישלון 
תחושות  התנהגות,  בעיות  חברתיות,  בעיות  והשפעתם, 

פגיעות רבה, יחס משמעותיים אליהם ועוד.

טיפול C.B.T – מביא את האלמנטים הקשורים לעבודה 
ממוקדת בבעיה ספציפית ושינוייה בעזרת כלים מהתחום 

הקוגנטיבי – התנהגותי.   

כדאי לזכור את המשמעות החיובית לתפקיד המפקדים 
מהפרעת  הסובלים  החיילים  אל  שלהם  והקשר  בצבא 
ליידע את המפקדים בבעיות  ולכן חשוב   – וריכוז  קשב 
ומחויבות  הקיימות אצל המתגייס על מנת ליצור חיבור 

משמעותית בין החייל לבין מפקדו.

מניסיוני העשיר בתחום, חשוב לי לומר כי השרות הצבאי 
הפרעת  עם  המתגייס  עבור  מתקנת  חוויה  להוות  יכול 
הקשב וזאת ברגע שהוא ישובץ בתפקיד הנכון והמתאים 
עבור יכולותיו. בשיבוץ מיטבי עבור הצעיר אנו מאפשרים 
לו לממש את הפוטנציאל החיובי הגלום בו ולהעמיד את 
עצמו באתגרים להם הוא יכול ומסוגל, ואז – השמיים הם 

הגבול בהתפתחות ובהתקדמות האישית.  

אסכם ואומר: הורים יקרים - יש מה לעשות עבור ילדכם 
וגם הצבא יודע ומבין זאת היום, הרבה יותר מבעבר. 

 ומה תפקיד ההורים?

לא תמיד יש בידינו, ההורים, הידע והכלים כיצד להתערב. 
לא תמיד אנחנו כהורים מסוגלים להתערב נכון בהיותנו 
לגורם  לפנות  ניתן  ולכן  שקורה  במה  רגשית  מעורבים 

מקצועי. 

הנפש  בריאות  לגורמי  חוו”ד  כתיבת  לייעוץ,  כאן  אני 
בצבא, הדרכת הורים וטיפול בשבילכם ועבורם.

                                                     שלכם, מאיה.

גיוס לצבא הינו אחד מהשינויים החשובים ביותר בחיי ילדנו במדינת 
ישראל. הצלחה או כישלון בתקופת השרות הצבאי – משפיעה על 

הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות בחייהם גם בעתיד. 
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לימוד  נהיגה:
בצל הפרעות קשב וריכוז 

בעיות קשב וריכוז הינו תחום רחב ביותר ומשפיע מרכזי על התנהלות חייהם של הלוקים בו. אחד 
זו, הינו הנהיגה. במאמר זה, אסקור תחילה את השפעת  התחומים המושפעים דרמטית מלקות 
נהיגה,  ולבסוף אתייחס לתחום העיסוק שלי – הוראת  נהיגה בכלל,  והריכוז על  הפרעת הקשב 

בהקשר להפרעה זו. 

תחילה כמה נתונים:

נהגים עם ADHD, מעורבים פי 4  בתאונות דרכים קטלניות ) עם נפגעים ( ופי 7  בתאונות דרכים, 
שתוצאתן נזק בלבד. מכאן, שסימפטומים אופייניים לבעיית קשב וריכוז, כגון: קושי בחלוקת קשב, 
הסחת דעת, התנהגות כביש אימפולסיבית ואגרסיבית וכדומה, הינם בעלי השפעה מכרעת על 
דפוסי נהיגתם. כך למשל, נראה נהיגה פחות בטיחותית, "הליכה על הקצה" )נטייה לקחת סיכונים(, 
אומדני מרחק ומהירות שגויים, קוצר רוח )מתבטא בצפירות ועימותים עם נהגים אחרים(, חוסר 
התייחסות להולכי רגל וכדומה. מחקרים, שהתפרסמו לאחרונה, מעידים על תרומתו של הטיפול 

התרופתי )רטלין, קונצרטה( לשיפור הנהיגה, לאותם נהגים, שמטופלים תרופתית. 

המלצות נוספות לנהגים עם ADHD, להימנע או לצמצם הסחות דעת בעת הנהיגה, כגון : שימוש 
(, תפעול רדיו – החלפת דיסקים בעת נהיגה, הימנעות ככל האפשר  ) כולל דיבורית!  בסלולרי 
משיחות עם נוסעים ברכב, הימנעות מוחלטת מנהיגה בהשפעת אלכוהול, עייפות או לחץ. תכנון 

והכרות מוקדמת עם מסלול הנסיעה מומלצת מאד. 

ועתה, כמה המלצות ללומדי נהיגה: 

הדבר  ומתסכל.  ארוך  תהליך  להיות  רבים  במקרים  עלול  וריכוז,  קשב  בהפרעות  נהיגה  לימוד 
מתאפיין בכמות גדולה מהרגיל של שעורי נהיגה ולצערי, גם במספר הכישלונות במבחן המעשי. 
לצמצם  ניתן  פשוטה.  לא  חברתית  והתמודדות  נמוך  עצמי  דימוי  עמוק,  תסכול  גם  נובע  מכאן 

קשיים אלה במידה רבה, אם פונים למורה נהיגה בעל יכולות וניסיון בעבודה עם קשב וריכוז.

יוסי גנץ, מורה לנהיגה - מתמחה קשב וריכוז
ראשון לציון והסביבה, 052-2593566   

במידה והנך מאובחן , אל תסתיר מידע זה ממורה הנהיגה. 
מידע כזה יסייע למורה לסייע לך. 

לימוד נהיגה המותאם לתלמידים עם בעיית קשב וריכוז, יחסוך לכם זמן רב, 
כסף רב ובעיקר תסכולים מיותרים. 
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פסיכו  - PDC כירולוגיה  הביומטרי  האבחון  פתוח  בעזרת 
דיאגנוסטית בראשותו של הפסיכולוג ד"ר הולצמן, ניתן לזהות 
פוטנציאל מולד מול חוויות מעצבות שנרכשו החל מהלידה 
מחקרים  ביניהן.  הכוחות  מערך  את  ולאמוד  החיים  ובמהלך 
מתחום הביולוגיה הפסיכיאטרית מצאו קשר בין המוח לכף 
היד המלמד באופן ברור שכל המתרחש במוחך  מקבל ביטוי 

בכף ידך. מדברי רוברטסון דיויס: 
 The hand speaks to the brain as surly as the  

brain speaks to the hand

על  ללמוד  ניתן  היד,  בכף  סימנים  עשרות  ניתוח  מתוך 
תהליכים קוגניטיביים: קליטת אינפורמציה, והעברתה הלאה. 
ומהי  אנאליטית  מופשטת,  מעשית,  חשיבתך  האם  לבדוק 
רגשיים,  קשיים  לאתר  ניתן  כן  כמו  שבך.  היצירתיות  מידת 
יתר,  רגישות  קואורדינציה,  מוטוריים,  קשיים  התנהגותיים, 
תקשורת בינאישית, דימוי ובטחון עצמי , חרדות  וקשיי קשב – 

ריכוז, ADHD ,ADD, שהן מעניינו של מאמר זה.

יש לציין שאבחון ביומטרי  לאיתור הפרעות קשב נעשה כחלק 
מאבחון אישיותי נרחב ולא ניתן להפריד בינו לבין כל מערך 

הכוחות של האדם וסביבתו. 
מאובחנים רבים  טוענים שאינם יודעים להסביר את "הרעשים" 
האם  קשב?  להפרעת  הכוונה  האם  שבתוכם.  הפנימיים 
אצל  בעיקר  שמתעכבים,  קוגניטיביים  תהליכים  לזהות  ניתן 
כקשיים  המורים   ידי  על  המתפרש  הנמוכות,  בכתות  ילדים 
לימודיים ותפקודיים?  כדי לקבל תשובה יש צורך בשילוב כל 
הפרמטרים הנצפים בכף היד  על מנת לקבל אבחנה  מדויקת 

לגבי מהותם של "רעשים" אלו. 

חסכו  לא  הוריו  לאבחון.  אלי  שהגיע   10 בן  ילד  לדוגמה, 
באבחונים החל מכתה א', כאשר היה קושי בקליטת הקריאה, 
שנמשך עד כתה ה'. הוא אובחן עם הפרעת קשב וקבל שעורים 
פרטניים בכתה מקדמת במקצועות המילוליים. במקביל היה 

בטיפול קינסיולוגי "מוח 1." 

ילד הקולט את העולם  מתוך האבחון מתקבלת תמונה של 
יש  אם  מהכל.  הכל  קולט  מאוד.  גבוהה  ברגישות  החיצוני 
חבר שעושה פרצוף ולא מדבר איתו , זה יעשה לו "סרטים". 
בשיעור  יפה  תשובה  על  הכבוד  לכל  כפיים  לו  כשמחאו 
אנגלית, הוא פירש זאת כלעג . גם טון הדיבור של המורה יכול 

להתפרש אצלו באופן שלילי. 
בוחן המציאות שלו לקוי, מצב זה יוצר מתח פנימי. הוא מוצף 
מבפנים, מהפרשנות שהוא נותן לדברים וגם הקליטה מבחוץ 
לוחצת עליו. אין לו איך לתעל את המתח שנוצר ולכן הוא בוחר 

להסתגר ולהתנתק מהנעשה מחוצה לו. 
כתוצאה מכך הוא מאבד קשר, מפסיק לעקוב אחר הנעשה  

ילד  גם  והוא  מאחר  להתרכז.  מסוגל  ואינו  השיעור  במהלך 
ולפרוק,  ירשה לעצמו להתפרץ  וטוב, הוא לא  , רציני  מרצה 
ואשמה  בושה  אכול  עצמו,  בתוך  וסגור  שקט  להיות   אלא 

וחושש מדחייה חברתית.

בנוסף לכך, לילד זה קשה לסלוח ולשכוח, להתקדם הלאה 
הוא  מאחור.  מאתמול  המורה  של  ההערה  את   ולהשאיר 
סוחב אתו את העלבון  הזה ואת זה שלפניו ודש בו. בעקבות 
זאת הוא  נכנס "ללופ", מה שמעצים את הנתק ואת הפגיעה 

ביכולת הקשב והלמידה. 
שערו בנפשכם, איזה קונפליקט מתחולל בנפשו של ילד זה, 
כאשר ניכר מהאבחון שהפוטנציאל שלו מלמד  על עולם פנימי 
עשיר, אינטליגנציה גבוהה, שאיפה להישגיות ופרפקציוניזם, 
צורך בלהיות משמעותי, לבלוט ולומר את המילה האחרונה. 
התוצאה מלמדת על פער עצום היוצר  תסכול ואכזבה גדולה 
בעיני  יתקבל  כיצד  ודואג  עצמו  על  סומך  לא  הוא  מעצמו.  

חבריו. 
בבחינת המערך המשפחתי, האבחון מצביע על  דמות של אב 
ובקורתי, הילד  אינו מסופק מהקשר עם אביו.   מאוד  לוחץ 
ולא מאפשרת  , מתערבת  מידי  מגוננת  זאת   לעומת  האם, 

לילד להתמודד בכוחות עצמו. 

את   המשקפת  מצב  תמונת  קבלו   הם  ההורים  עם  בשיחה 
הבינו  הם  בנם.  על  והשפעתה  המשפחתית   האינטראקציה 
שבנם נולד עם רמת רגישות גבוהה, גם לסיבוכים שהיו בשעת 
לידתו יש תרומה לכך. האב מודע לביקורת כלפי בנו, אך לא 
בנו  אצל  עלולה להתפרש  הערה קטנה  לעצמו  שגם  תאר 
באופן  כה קשה.. האב הבין שבנו מעריץ אותו, משתדל לרצות  
כמובן  ועידוד ממנו. האם  זקוק לקרבה, תמיכה  ומאוד  אותו 

התבקשה להרפות  מהגנת היתר . 

ההורים שבתחילה כעסו כי חשבו שבנם מתעצל וחסר אחריות, 
כעת מבינים  שיש להם עסק עם ילד נבון וחכם שעתיד לגשר 
על כל הפערים שנוצרו. בעזרת הקניית אסטרטגיות התנהלות  
גם לילד וגם להורים  הוא  עשוי להתגבר על הבעיות הרגשיות 

ולהתפנות  למיצוי יכולותיו.

כגודל הקושי של ההורים  בהתחלה, כך היה גודל האופטימיות  
והשמחה על פניהם בסוף האבחון, כשהבינו ששום דבר לא 
אבוד.  הידיעה שבנם עתיד להתפתח ולהדביק את הפערים 
שנוצרו ואף יותר מזה, הביאה לביטחון לגבי כישוריו של בנם, 
ואופטימית.   סלחנית  יותר,  מקבלת  ולגישה  ביחסים  לשיפור 
באבחון ילדים הצרכנים הם למעשה ההורים, ולעתים קרובות 
עצמם  לגבי  לתובנות  מגיעים  ההורים  בילד  הטיפול  דרך 
ומשחזרים את ילדותם, ולא פעם מגלים שגם  להם הפרעות 

קשב.

 יעל סלע, בעלת תואר שני 
מוסמכת לאבחון ביומטרי .

yael17sela@gmail.com    054-7800782

מי מקשיב,  זיהוי הפרעות קשב באבחון הביומטרי

"

"
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אל תהססו להתקשר- 050-4418018

שושי שי ,פרשתי לפני 8 שנים ממערכת החינוך לאחר 25 שנים של חינוך בגיל הרך, לפני 11 שנים 
חוויתי את מוצרי ניקן ששינו ושיפרו את איכות חיי וחיי משפחתי בצורה משמעותית, והחלטתי שאת 

הבשורה הזו אני מעבירה הלאה, חשוב לי שכל אחד ידע שניתן לעזור לגוף לתפקד בצורה טובה יותר 
כשמחזירים לו את הצרכים הבסיסיים הטבעיים.

www.nikkenil.com/shoshishay
הכנסו לאתר שלי ותוכלו לקבל מידע נוסף: 

שונים:  גורמים  להיות  יכולים  וריכוז  קשב  להפרעות 
גורמים גנטיים שמחקרי תורשה שונים מראים שהפרעות 
סביבתיים  וגורמים  במשפחה”,  “עוברות  וריכוז  קשב 
להיות  יכולים  אילו  שלנו,  המחייה  בסביבת  התלויים 
תזונתיים  גורמים  אוויר,  זיהום  כמו  אקולוגיים  גורמים 

ועוד.

יוכל  וריכוז  קשב  להפרעות  סביבתיים  גורמים  איתור 
לעזור למדע להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז בצורה 
יותר ע”י צמצום המפגעים שעלולים לעודד את  יעילה 

השפעת ההפרעה.

וצריכת  עישון  בין  אפשרי  קשר  מצאו  שונים  מחקרים 
וריכוז  קשב  הפרעות  להופעת  הריון  במהלך  אלכוהול 
מוגברת  חשיפה  בין  קשר  נמצא  כמו-כן   . ילדים  אצל 
לעופרת )בצבעי קיר, צנרת בניינים( לבין פיתוח הפרעה. 
סאות’המפטון  באוניברסיטת  שנערך  בריטי  מחקר 
בין  קשר  שישנו  מצא  בריאות,  מגזין  ב”לנסט”  ופורסם 
פעלתנות  לבין  משמרים  וחומרים  מאכל  צבעי  צריכת 

יתר והפרעות קשב וריכוז.

וריכוז.  קשב  להפרעות  לגרום  יכולות  שינה  בעיות  גם 
נבדקו   , בלילה  יקיצות  ומספר  מנחירות  שסבלו  ילדים 
במעבדות שינה ולאחר שעברו ניתוח שקדים או פוליפים 
בלימודים  הישגיהם  גם  ובמקביל  השתפרה  ,שנתם 
בביה”ח   שנערך  במחקר  תרופתי.  שימוש  והפסיקו 
מהילדים   55%  )2005( הטכניון  עם  בשיתוף  רמב”ם 

שסבלו מבעיות קשב וריכוז סבלו גם מהפרעות שינה.

חברת “ניקן” חברה יפאנית, זיהתה את השינויים שחלו 
בעידן המודרני: חשיפה לשדה אלקטרומגנטי )מחשבים, 
ושינויים  שינה  הפרעות  ומים,  אוויר  זיהום  ועוד(,  ניידים 
בתזונה ופיתחה טכנולוגיות שמחזירות לגוף את הדברים 

הטבעיים שאיבדנו בעקבות הקדמה.

ישנם עדויות רבות מהארץ ומחו”ל לגבי ילדים הסובלים 
של  בטכנולוגיות  השימוש  שעם  וריכוז  קשב  מהפרעת 
ניקן חל שיפור : איכות השינה השתפרה ובעקבות זאת 

שיפור בהישגים הלימודיים והתנהגות הילדים.

הטכנולוגיות של ניקן

השינה,  איכות  את  המשפרת   - ייחודית  שינה  מערכת 
הורדת  טמפרטורה,  וויסות  חומרים,  לחילוף  מסייעת 

מתח ורגיעה.

שלבי,  רב  אויר  סינון   - אוויר  והשבחת  לסינון  מערכת 
  HEPA ברמת  סינון  ווירוסים.  גזים,  ריחות,  מנטרל 

בטכנולוגיות ירוקות.

מערכת מים מסוננים ומועשרים - “מים חיים”, מערכת 
הורמונים  מתכות,  הכלור,  מרבית  את  שמנטרלת  מים 

ומעשירה את המים במינרלים.

מזון מלא, מסייע לסלק רעלים מהגוף,  עשב שעורה - 
מאזן חומציות, עשיר בוויטמינים, מינרלים , נוגדי חימצון  

ואנזימים. מחזק את המערכת החיסונית.

מה להפרעת קשב 
וריכוז לשינה? 
זיהום אויר? 

תזונה?
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תכנון – חזון וחלום זה נהדר אבל כדי שהדברים באמת 
יקרו צריך לרדת ולגעת גם בפרטים הקטנים שהם לא 
עבודה  גם  זו  עסק  לנהל  כן,  מעניינים.   ... מאוד  תמיד 
מישהו  קחו    - לזה«  בנויים  »לא  אתם  ואם  שחורה 

שיעזור לכם.  

התמדה – בשיווק אנחנו בונים מערכת יחסים עם הלקוח. 
מחוייבות  כאן  גם  נדרשות  יחסים  מערכת  בכל  וכמו 
לא  תמשיכו.  ניוזלטר?  להוציא  התחלתם  והתמדה. 
חייבים כל שבוע ואפילו לא כל שבועיים אבל להתחיל 
בהתלהבות ואח«כ להעלם מהשטח בטוח שלא משרת 
אתכם טוב. לא מתאים לכם?  יש מספיק שיטות שיווק 
להתמיד  תוכלו  שבו  הערוץ  את  מצאו  פשוט  אחרות 
לפחות מספר חודשים כי בעסקים צריך לדעת לקחת 

נשימה כמו בריצה למרחקים ארוכים.  

קשב  להפרעת    – אנרגטיות  ספונטניות,  יצירתיות, 
לעסק  ליצור  שיכולות  נהדרות  חוזקות  גם  יש  וריכוז 
יתרון יחסי: היצירתיות הרבה יכולה לייצר בידול מקורי, 
מועילה  תמיד  ספונטנייים  ולהיות  להתגמש  היכולת 
וההתלהבות  היפראקטיביות?(  אמר  )מי  והאנרגטיות 

יכולות להזיז הרים ולסחוף אחריהן אנשים.  

אז מה היה לנו כאן? ראינו שהיכולת להתמודד עם ריבוי 
גירויים ומשימות חשובה ואפילו קריטית גם לניהול עסק. 
ומצד שני יש משהו בתזזיתיות ובחוסר המקובעות של 
ופריצות  יוזמות  של  קידום  שמאפשר  הקשב  הפרעת 
דרך שאולי לא היו מגיעות בדרך אחרת. הפרעת קשב 

היא גם מגבלה וגם חוזקה.

איך אתם בוחרים להתייחס אליה?   

 “יש לי המון תוכניות. אני רוצה להתחיל להוציא ניולזטר 
כל שבועיים עם עצות איך להראות מליון דולר בהשקעה 
ולהציע  לארגונים  גם  לפנות  רוצה  ואני  דקות  שבע  של 
להם סדנאות לקראת יום האשה. ועכשיו הציעו לי לנהל 
פורום באתר “יופי-טופי” ויש איזו צלמת שהתחלתי איתה 
בדיוק שיתוף פעולה. ובינתיים יש לי גם את המשפחתון 
אז אני לא יכולה בזמן הקרוב להתחיל לעבוד על האתר.” 

תכירו, זו עינת, בעלת עסק רב תחומית או במילים אחרות 
מוטיבציה,  לה  יש  מוכשרת,  היא  וגם”.  ה”גם  אלופת 

אמביציה, וכריזמה ויש לה גם הפרעת קשב וריכוז. 

שיש  עסקים  בעלי  הרבה  פוגשת  אני  שיווקית,  כיועצת 
להם הפרעת קשב שהעדיפו להיות עצמאים ולא לעבוד 
אך  גדול  הוא  החופש  כעצמאים  ואכן,  מסגרת.  בתוך 
כגודל החופש כך גודל האחריות ובעסק יש גם משימות 
רוטיניות ואפורות שאינן תמיד קלות לבעלי הפרעת קשב 

וריכוז. 

אז מה הייתי מייעצת לבעלי הפרעת קשב וריכוז המנהלים 
עסק עצמאי?   

מיקוד – העצה הראשונה שהייתי נותנת לכולם ובמיוחד 
את  לבחור  ל-ה-ת-מ-ק-ד.  היא   ADHD מ-  לסובלים 
לנסות  ולא  בה  להתמחות  לך,  מתאימה  שהכי  הנישה 
הכנסות  על  לוותר  קשה  נכון,  החתונות.  כל  על  לרקוד 
ולקוחות אבל בת‹כלס לעסק קטן אין באמת את הזמן, 
בכמה  ביעילות  עצמו  את  לקדם  והמשאבים  האנרגיה 
שווקים. ובשורה התחתונה  - בסוף זה ישתלם כשהשם 
יהפוך להיות מזוהה בדיוק עם הדבר שאנחנו הכי  שלנו 

יודעים ורוצים לעשות. 

מי אמר ש   פרעת קשב וריכוז 

חייבת להפריע לך בעסקים? 

ה 
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של  המצאה  לא  ממש  הוא  בתקשורת  האנושי  הצורך 
העידן המודרני - פעם היו מדליקים מדורות על ההרים 

והיום יש סטטוסים, מיילים ו-סמס. 

ובכל זאת, אי אפשר להתעלם מכך שהקלות שבה אנחנו 
יכולים היום לתקשר שינתה מהקצה אל הקצה את טבעו 

של הקשר האנושי. 

באינטרנט  וגם  באנשים  גם  שמתמחה  שיווקית  כיועצת 
עצמה  את  מגדירה  האנושית  התקשורת  איך  רואה  אני 
מחדש כל הזמן. ההתפתחות הזו מאפשרת לנו להתייעל 
ולחזק את הקשרים עם האנשים החשובים לנו, ומצד שני 
יוצר לעיתים  גם מחירים: שפע ערוצי התקשורת  יש לה 
ו”קידמה”  “טכנולוגיה”  שמריח  מה  מכל  ופחד  בלבול 
ואילו בקצה השני אני פוגשת אנשים שהתקשורת הפכה 
החיים  את  נוטשים  והם  ל”התמכרות”  מ”צורך”  אצלם 

ה”אמיתיים” לטובת חיים באזור הוירטואלי . 

על התקשורת  רציתי לשתף אתכם בכמה הבחנות שלי 
בעידן האינטרנט בהיבט האישי והעסקי:

ושותפים  משתפים  כולנו  היום   - גינונים 
לנו.  היקרים  בחיי  יותר   פעילים 
עסק  כבעלי  גבולות.  לשים  חשוב  העסקי  במישור  גם 
שקיבלו )וזה ממש לא מובן מאליו( את פרטי ההתקשרות 
של הלקוח אנו מחוייבים לעשות בהם שימוש מושכל ולא 
כנותני  גם  ומנגד,  מטרידה.  ברמה  בפרסום  אותו  להציף 
ללקוח  להבהיר  צריך  ולפעמים  זכויות  לנו  יש  שירות 
אומרת  בהכרח  לא  צ'אט  לנו  שיש  שהעובדה  בעדינות 

שאנחנו זמינים 24/7  לרשותם.

הוא  בעיתון  כתוב  משהו  שאם  חשבנו  פעם   - אמינות 
לשחרר  יכול  מאיתנו  אחד  כשכל  היום  אבל  נכון  כנראה 
לעולם אינפורמציה זכרו שלא כל מה שכתוב באינטרנט 

הוא מדוייק ב- 100%  

שקיפות – בספרי הכלכלה מדברים על ה“שוק“ בו חיים 
להם הביקוש וההיצע וכשהם נפגשים נולד לו מה שמכונה 
לנו מידע  היה  "מחיר השוק". בחיים האמיתיים לא תמיד 
שלנו  ההחלטות  וקבלת  לנו  שמציעים  מה  כל  על  מלא 

היתה פחות טובות מכורח הנסיבות.

ואז בא האינטרנט... ושינה את הכל. 

רגע  בכל  לברר  אפשר  ישתפר(  עוד  )וזה  מתמיד  יותר 
מחיר,  באיזה  בפנינו,  העומדות  האפשרויות  מהן  ומקום 
אחת.  כל  של  והחסרונות  היתרונות  ומהם  מרחק  באיזה 
עסקים  כבעלי  הזו.  מהשקיפות  מרויחים  אנחנו  כצרכנים 
יותר תחרותיים, לשפר את השירות,  אנחנו חייבים להיות 
לשמור על מחירים הגיוניים ולחזק את הבידול שלנו כדי 
לתת למתעניינים בנו תשובה ברורה וחד משמעית לשאלה 

"למה דווקא אצלנו?"  

על  שידענו  מה  כל  את  לתמיד  שינה  האינטרנט  לסיכום, 
לשרת  בא  שהוא  לזכור  חשוב  אבל  “תקשורת“  המילה 
ההחלטה  דבר,  של  בסופו  להפך.  וחלילה,  חס  ולא,  אותנו 
באיזה אופן אנחנו מנהלים את הקשרים שלנו עם הסביבה 
מדליקים  היו  שאבותינו  בימים  כמו  בדיוק  בידנו  נשארה 

מדורות על ההרים.  

מדור לתקשורת מקשרת | בלה עברון

בלה עברון, מנכ"לית תנופה עיסקית, מומחית לשיווק באינטרנט
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תקשורת אינטרנטית
 איך לשמור על הגבולות 

בעולם ללא גבולות

.
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סביבת  יוצרת  יתרונות:  הרבה  טבעית  לתאורה  כידוע, 
ועבודה בעלת איכות גבוהה, תורמת לנוחות בני  מגורים 
ומביאה  התפקוד  רמת  את  משפרת  ולבריאותם,  האדם 

לחסכון רב באנרגיה.

היא  טבעי  אור  של  והחשובות  הבולטות  התכונות  אחת 
היום  במהלך  ובכיוונו  בעצמתו  המתמדת  ההשתנות 
ישיר  באופן  משפיעה  זו  תכונה  השנה.  תקופות  ולאורך 
והיא מקנה להם התמצאות  וחיובי על בני האדם מאחר 

בזמן ובתקופות השנה.

מחקרים רבים מראים שיעילות העובדים במשרדים עם 
ללא  במשרדים  עובדים  של  מזו  גבוהה  טבעית,  תאורה 
תלמידים  של  במבחנים  שתוצאות  וכן  טבעית  תאורה 
מאלה  ומעלה  ב15%  טובות  טבעית,  תאורה  עם  בכיתות 

של תלמידים בכיתות ללא תאורה טבעית. 

מכאן נובעת החשיבות הרבה של תכנון טוב של תאורה 
על  הבניין,  של  הראשונים  התכנון  משלבי  כבר  טבעית. 
מנת להשיג תאורה מפוזרת ואחידה בכל החלל ויחד עם 
זאת, למנוע חימום יתר של החלל על ידי קרינת השמש 

בארץ חמה כמו שלנו.

האור החודר פנימה דרך החלונות פוגע בקירות, ברצפה 
תלוי  החדירה  עומק  החדר.  לעומק  מהן  ומוחזר  ובתקרה 
במספר גורמים כמו גודל החלון, גובה החלל, צבע התקרה 

והקירות.

היא  ולכן  הקרינה  את  מחזירה  בהירה  תקרה  לדוגמה, 
מדי  בהירה  ריצפה  כהה.  תקרה  לעומת  מצוינת  בחירה 

יכולה לגרום לסנוור. 

חלון ממוקם קרוב לתקרה יחדיר פחות אור לאזור הקרוב 
לחלון עצמו, אך יחדיר הרבה יותר אור לעומק החלל. חלון 
קרוב לרצפה יגביר את עוצמת האור בקרבתו אך יחדיר 

פחות לעומק החלל.

לכן, חשוב לתכנן את גודל ומיקום החלונות לפי השימוש 
העתידי של החלל.

מפוזר,  אור  מחדירים  צפוניים  חלונות  נוסף:  מעניין  נתון 
המתאים במיוחד לחדרי לימוד ולספריות. חלונות דרומיים 
להוסיף להם  וכדאי  גבוהה מאד  בעוצמה  אור  מחדירים 
מערביים  חלונות  העוצמה.  את  וירככו  שיקטינו  וילונות 
וחום גבוה,  ומזרחיים מחדירים פנימה בקיץ אור מסנוור 

לכן רצוי לצמצם במידת האפשר חלונות בכיוונים אלה. 

את  להשלים  ניתן  מספיק,  מואר  אינו  והחלל  במידה 
חשמלית.  תאורה  של  חכם  תכנון  עם  הטבעית  התאורה 
היום, השימוש בנורות לדים מאפשר לייצר תחושה וצבע 

מאד דומים לאלה של תאורה טבעית. 

לשיפור  יתרום  בהירים  וכתומים  צהובים  בגוונים  שימוש 
תחושת אור טבעית בתוך חדר חשוך. 

מאד משמח לדעת שהיום קיימים פתרונות גם לחדרים 
ללא חלונות כלל, כמו למשל שרוול אופטי  שמחדיר אור 

מהגג דרך שרוול שיכול להגיע לאורך של ששה מטר! 

מומלץ  לכן  מורכב,  מאד  תאורה,  תכנון  של  הנושא 
להתייעץ עם יועץ תאורה שידע למצוא הפתרון המתאים 

לכל מקרה.

דבי שור אליאסי
אדריכלות | בנייה ירוקה | עיצוב פנים

 לקבלת המדריך לבית יוקרתי,
 בריא וחסכוני היכנסו לאתר:

www.dsearc.com
052-6452002

dse.arc@gmail.com

יתרונות ופתרונות

תאורה טבעית בבניינים: 



מינדי ונעמי, מאמנות לכלכלת המשפחה ומומחיות לניהול הכסף בבית ובעסק הן מלמדות איך אפשר לנהל את הכסף 

בקלות ובפשטות : איתן מגלים שיש כסף !

• יוצאים מהמינוס ומהחובות בקלות ובמהירות

• יש מספיק כסף לקנות כל מה שחשוב

• העתיד הכלכלי ברור ובטוח

• אפשר לישון בלילה בשקט

•  העסק רווחי

• אפשר ליהנות מהכסף במקום לדאוג כל הזמן

מלבד ליווי אישי למשפחות ולעצמאיים, הן מעבירות סדנאות וקורסים על ניהול הכסף בבית ובעסק. הסדנאות והקורסים 

מועברים גם פנים אל פנים וגם באינטרנט. 

אם הנושא מעניין אותך אפשר ליצור קשר בטלפון 054-3452982 ואפשר להיכנס לאתר שלהן:

 www.healthyfinances.co.il  להתרשם מהתכנים ולקבל מהן מתנה 12 טיפים בחינם

 שיעזרו לך לנהל את הכסף.

ניהול הכסף בבית זאת מטלה מאתגרת לכל אחד. היא יכולה להיות עוד יותר מאתגרת עבור אנשים עם הפרעת 
קשב וריכוז. מחקר אמריקני מצא כי 67 אחוזים מהבוגרים הלוקים בהפרעה זו מתקשים בניהול כסף.

לכן, לאור העובדה שהמגזין החודש עוסק בנושא קשב וריכוז, כתבנו כאן מאמר שמפשט את הנושא ובו שבעה 
צעדים ראשונים לתכנון וניהול התקציב, המיועדים לאלה שהתהליך מאתגר אותם. 

7 טיפים לניהול הכסף,
במיוחד למאותגרי קשב וריכוז

צעד ראשון: צריך לקבוע מהי ההכנסה החודשית ומהן 
הקבלות,  על  לעבור  יש  כך  לשם  החודשיות.  ההוצאות 
החשבונות, דפי הבנק ודוחות כרטיסי האשראי בשלושת 
עד ששת החודשים האחרונים ולסדר אותם לפי נושאים 
סוג  בכל  הממוצע  את  נחשב  והוצאות.  הכנסות  בטורי 

כדי לקבוע את התקציב החודשי. 

הקבועות  ההוצאות  כל  מהן  לקבוע  צריך  שני:  צעד 
בתקציב החודשי– ההוצאות שצריך לשלם מידי חודש. 
או  בבנק  זו  למטרה  כסף  להפקיד  צריך  כך  לשם 
להוצאות הקבועות:  דוגמאות  במעטפה מסומנת. כמה 
חסכון,  ביטוח,  מים,  גז,  חשמל,  דירה,משכנתא,  שכר 

פנסיה, החזר חוב, טלפון וגם - האמינו או לא- מזון. 

צעד שלישי: אחרי שמשלמים את ההוצאות הקבועות, 
צריך לחשב כמה מההכנסה החודשית נשאר לכיסוי יתר 

ההוצאות – לסכום זה קוראים הכנסה פנויה.

ההוצאות  כל  את  ולדעת  לחשב  צריך  רביעי:  צעד 
 – חודש  בכל  המשתנות  הוצאות  הן  אלה  המשתנות. 
ההוצאות  ובמועדי  בסכומים  ושליטה  גמישות  יותר  יש 
בגדים,  מזון,  מצרכי  דוגמאות:  כמה  הנה  השוטפות. 

מסעדות, בידור, ספרים ומתנות. יש לשים לב שכל סוגי 
או  הקבועות  בהוצאת  או  להיכלל  אמורים  ההוצאות 

בהוצאות המשתנות. 

גבוהה הפנויה  שההכנסה  לוודא  יש  חמישי:   צעד 
מההוצאות המשתנות. אם היא לא, זכור שחשוב לשלוט 
בארנק בענייני ההוצאות המשתנות וכל אחד יכול וצריך 
לקבוע סדרי עדיפויות ולהחליט במה אפשר לקצץ ועל 

מה ניתן לוותר לגמרי.

לוודא שנשארים בגבולות התקציב  חשוב  צעד שישי: 
החודשי, כלומר ההכנסה עולה על ההוצאות. יש לאסוף 
נוח  במקום  אותם  ולשים  והקבלות  החשבונות  כל  את 
כמה  לחשב  כדי  אותם  לסכם  שבוע  כל  ובסוף  ונגיש 
להקצבה  כשמגיעים  לרשותך.  עומדת  פנויה  הכנסה 
כסף  להוציא  מפסיקים  ממנה,  חורגים  או  התקציבית 

בסוג זה של הוצאה ודוחים אותה לחודש הבא.
 

הקבועות  ההוצאות  את  מתאמים  שביעי:  צעד 
לגובה  תואמות  שהן  עד  ניתן,  שהדבר  ככל  והמשתנות 
 1 בשקל  ולו  גבוה  יהיה  תמיד  ההכנסה  גובה  ההכנסה. 

מסך כל ההוצאות!

מזל טוב בדרכך לכלכלה בריאה.
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ניו אייג’ אקדמי - 
                    חינוך בעידן חדש

חיי  “כל  כמו:  משפטים  שומעת  אני  תכופות  לעתים 

מסוגלת..."  לא  יכולה,  לא  טיפשה,  שאני  להבין  לי  נתנו 

מסוגל  לא  שלי  “הבן  בייאוש  לי  שמספרת  אימא,  או 

לשבת בבית הספר מכיוון שלא מאפשרים לו להקשיב 

תוך  מבחן  לעשות  או  במחשב  כתיבה  כדי  תוך  בכיתה 

דומות,  דוגמאות  אינסוף  ועוד  למוסיקה“  האזנה  כדי 

המצביעות על כך שמסגרת החינוך כיום, אינה מסוגלת 

להכיל את המיוחד של כל ילד וילד ולאפשר לו להביא 

 לידי ביטוי את היכולות שלו בדרך המתאימה לו ביותר.

המסגרות:  בכל  וקשות  רבות  טלטלות  חווים  אנו  כיום 

במסגרת  וכמובן  משפחתי  תא  דת,  מדיניות,  כלכלה, 

החינוך ונדרשים לשינוי וגמישות מחשבה.

אחר  תמיד  לחפש   – יועצים  הורים,  כמורים,  תפקידנו 

המקום המאפשר לילד לגלות את יכולותיו, מיומנויותיו, 

ולציידו  ללוות,  ולהתבונן,  המיוחדים  ונטיותיו  כישרונותיו 

בכלים להתבוננות פנימה, על מנת שיוכל להכיר ולהבין 

את רצונותיו ויכולותיו.

כמי שמתעסקת ובודקת את נושא מוח ימין – אני מבינה 

ואילו  מאוד,  מפותח  ימין  מוח  כיום, בעלי  הילדים  כי 

מערכת החינוך פונה אליהם ומלמדת אותם בעיקר דרך 

ידי שינון, אילוץ, השוואה, תחרותיות,  מוח שמאל  – על 

והכישרונות  היכולות  לדיכוי  שגורם  הוראה  סגנון  מתח, 

ללמוד  והקושי  המוסחות  האלימות,  את  ומעלה  שלהם 

נושאים  אותם  את  ללמוד  כולם  את  מאלצת  ובנוסף 

ומשווה ביניהם על ידי יצירת תחרותיות וציונים.

תפקודי מוח שמאל

והלוגי  הליניארי  החלק  היא  שלנו  השמאלית  האונה 

לימוד  כמו  ואנליטי  מנטאלי  עיבוד  על  השולט 

תבניתית. חשיבה  וכל  מתמטיקה  כתיבה,   שפה, 

אונה שמאלית המתפקדת ללא הרף מייצרת תחרותיות, 

השוואתיות, סטרס, כללי מותר ואסור, ביקורת ושיפוטיות.

תפקודי מוח ימין
האונה הימנית שלנו אחראית על יצירתיות, אינטואיציות, 

וחשה  הרגע,  את  חווה  צילומית,  קליטה  דמיון,  רעיונות, 

אחדות עם הכול. אונה ימנית מפותחת מייצרת שמחה, 

שלווה והרמוניה.

הרגע  באותו  תחרותית–  בלמידה  נמצאים  אנו  כאשר 

אז  נחסם.  אפשרויות  של  גדול  ואופק  ימין  מוח  נסגר 

ולזכור מתוך שינון,  נותרת רק האפשרות ללמוד, להבין 

מאמץ וסטרס.

לסיכום:

וזיכרון  משינון  להשתנות  חייבות  הלימוד  שיטות 

שונים.  נתונים  בסיסי  ולנתח  להשוות  לחפש,   ליכולת 

ויועץ.  למלווה  חיקוי  ממכתיב  ישתנה  המורה   תפקיד 

לילדים  ייתן  המורה  הילדים,  את  ולשנות  לתקן  במקום  

כלים להכיר את עצמם, את יכולותיהם וכישרונותיהם.

בסיכומו של דבר, יש להתאים את המערכת לילדינו, ולא 

ויפה שעה אחת  הם צריכים להתאים את עצמם אלינו, 

קודם.

גלית שראל-  פיתוח הפוטנציאל הקוונטי של מוח ימין. 
מלמדת את השיטה לתלמידים במכללות ובתי ספר, 

מלמדת מורים וקבוצות פרטיות. 
www.newac.co.il/galitsarel



43

"פיזיקה משפחתית"

בניין "פיזיקה משפחתית" הוקם בשנת 2005 אך הידע נכתב 
ונוצר עוד לפני שנים. את הידע פיתחו אירנה ובוריס אוסוסקין 
זוג אחים מטפלים שמרפאים אנשים רבים עם מחלות שונות 

פיזיות ומנטליות.

להדגיש  במטרה  נבחר  משפחתית”  “פיזיקה  המילים  צרוף 
המערכות  לכל  ביחס  המשפחתית  המערכת  חשיבות  את 
מתוארים  מסויימים.בידע  חוקים  ע”פ  המתפתחות  האחרות 
לכל  המאפשרים  המחשבתי  התהליך  התפתחות  עקרונות 
אדם קיצור דרך משמעותי ליצירת מציאות נבחרת במערכות 

השונות של חייו.

התהליך  נושא  את  ולחקור  הידע  את  לפתח  החלה  אירנה 
המחשבתי עוד לפני שנים רבות בעקבות מחלה קשה שנפלה 

עלייה, שום תרופה לא הצליחה להחזיר לה את הבריאות.

יום אחד היא  ילדים קטנים בחוסר תפקוד מלא.  אמא ל-2 
גילתה משפט באחד הספרים שקראה שהציל את חייה “בכל 

מחשבה יש אנרגיה”.

יש  כי  הבינה  ישר  היא  אקדמאית  השכלה  לה  שיש  מכוון 
להתייחס ברצינות רבה לתהליך המחשבתי כתהליך אנרגטי, 
מאותה נקודה היא החלה לחקור את המחשבות ואת עקרונות 
אירנה בחרה לקחת את התחום קודם  התהליך המחשבתי. 
כל לחיים בתוך הבית ולתת שם מענה למצוקות הקשות. היא 
בדקה וחקרה איך חשיבה משפיעה על התפתחות בני הבית.

את  ופיתחו  גילו  הם  יחד   – בוריס  אחייה  הצטרף  למחקר 
המחשבתי  התהליך  ושיקום  ריפוי   – הייחודית  הריפוי  שיטת 
של האדם שנעצר עוד בשנות ילדותו המוקדמות )לטיפולים 
של אירנה ובוריס מגיעים ילדים רבים עם בעיות קשב וריכוז 

והטיפול מועיל מאוד(.

וחיזקה את תחושת  ההצלחה בטיפולים היתה גדולה מאוד 
הבטחון בחשיבות הגילויים אודות השפעתו כיצירה והרס של 

התהליך המחשבתי של האדם – תהליך סמוי מהעין.

וחוקים  עקרונות  על  מבוסס  החכם  המחשבתי  התהליך 
מדוייקים הפועלים במהירות גבוהה במעברי המידע מאדם 

לאדם.

שבמה  בעוד  עצומה  היא  ההתפתחות  הטכנולוגי  במישור 
שנוגע להת’ האדם האנושי והבנתו ואת מקומו ותפקידו ביחס 
לזולת – ניתן לומר בזהירות שהאדם עומד במקום, על רקע 
של טכנולוגיה המתפתחת במהירות עצומה בולטת איטיות 
התנועה של האדם במישור האנושי, ובולט הצורך לקבל דחף 

ותמריץ לנוע במהירות גבוהה יותר.

איך תהליך מחשבתי משפיע על התפתחות תקינה של הילד:

ניתן לתאר את האדם בתקופתנו כ”אדם כועס” אשר כמעט 
ואינו רואה את הקשר בין כעסו על האדם האחר במערכת 
בה הוא נמצא , להופעתן של מחלות שונות הפוגעות בו. אדם 
הנופל לכעס מושך אחריו לתהום את כל סביבתו הקרובה. 
כאשר מדובר בילדים קטנים שעדיין לא הספיקו לגבש את 
כיוון ההתפתחות המחשבתית שלהם – “אבא כועס” או “אמא 
ארוכות. שנים  למשך  הזו  ההזדמנות  את  קוטעים   כועסת” 

משפחה  של  במערכת  מתפתח  ילד  של  מחשבתי  תהליך 
דיוק  מהוריו.  תמיכה  מקבל  שהוא  בתנאי  טבעי,  באופן 
ומהירות גבוהה בכיוון ברור מאפיינים את התהליך המחשבתי 
. התפרצויות של כעס כלפי הילד משפיעות על  המתפתח 

דיוק , מאיטות ומשנות את כיוון ההתפתחות היחודי לו.
הרס ברמה המנטאלית תמיד מטביע את חותמו.

התהליך המחשבתי על מנת להכיר אותו יש להכיר עקרונות 
כניסה  דלת  פותחת  הללו  העקרונות  הכרת   – מסויימים 

לתהליכי חשיבה מבוקרים.

בחיבור לנושא של הפרעות קשב וריכוז ניתן למצוא בספרי 
“פיזיקה משפחתית” ובהבנה של בניית התהליך המחשבתי 
והריכוז.  הקשב  בעיות  בריפוי  מעולים  פתרונות  הבית  בתוך 
פרקים מומלצים לקריאה בנושא מתוך ספר עקרונות )הספר 

הראשון בסידרה(:
כיוון ומסגרת איזון המערכת – פרק 2

ריכוז במשחק , צימצום  - פרק 3
עצמאות והרגעה – פרק 4

של  לתהליך  מחברת  משפחתית  פיזיקה  בספרי  הקריאה 
מאוד  לריכוז  הקורא  את  מכניסה  מחשבתית,  התפתחות 

גבוהה וכך משפיעה על כל בני הבית.

של  הטיפולים  או  הספרים  רכישת  על  לפרטים 
בפייסבוק  שלנו  לפרופיל  לפנות  ניתן  ואירנה  בוריס 
.052-4260747 בטלפון  או  משפחתית”  “פיזיקה  בשם 
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"תן לאצבעות ללכת במקומך - דפי זהב "   
הקמפיין הוותיק של חב' דפי זהב עבר הסבה לאחרונה 
של  האינטרנטית  הפעילות  את  גם  לכלול  והותאם 

החברה. 
הסמליל המוכר של האצבעות נשאר ללא שינוי ואליו 

הוצמד הסלוגן החדש:
"רוצה להצליח? דפי זהב".

הערכים  אחד  מימוש  "מבטיח"  החדש  הסלוגן 
המובילים כיום: ההצלחה. 

ומהי הצלחה? קשה לי לחשוב על הגדרה אחת.
במשאל קצר שערכתי בין חברים, הסתבר לי שההגדרה 

שונה מאדם לאדם. 
בגדול, דובר על הישגיות, כסף, מעמד, יוקרה, תארים, 

הכרה, 
הרבה  אפשר,  ואם  קצר,  זמן  תוך  במהירות,  והכול 

מהכול.
"רוצה להצליח?" דפי זהב. 

גם בחיים הפרטיים וגם בעולם העבודה, חלקנו נדרש 
לבצע מטלות רבות,

כולן בסדר חשיבות דומה.
קיימת ציפייה לתוצאות מיידיות תוך השקעה אנרגטית 

עצומה ושואבת.
כמעט  לחץ  על  לדבר  שלא  בראש"  "רעשים  והרבה 

מתמיד.
של  חוויה   . קשב  הפרעות  המדמה  מציאות  בעצם, 

גירויים רבים בו זמנית.
להגיע  כדי  שונות  באסטרטגיות  לנקוט  נידרש  אנו 

לתוצאות מיטביות.
הכלים  בידינו  יש  תמיד  לא  שנהיה,  ככל  מוכשרים 

המתאימים 
וחלקנו יפנה לבדוק , ללמוד, להיעזר ולהשתכלל. 

שוב, תוך לחצים נוספים והשקעה אנרגטית אדירה.  
אז איפה נפצה על כל ההשקעה האנרגטית? מה יטעין 

אותנו מחדש

בדרך  התהליך  לתוך  שאנחנו  מי  את  להביא  לנו  ויאפשר 
להצלחה?

"תן לאצבעות ללכת במקומך".
 לא דפי זהב הפעם, אלא

ציור אינטואיטיבי חפשי.
ואיך זה יכול להועיל בתוך סביבת הפרעות הקשב והריכוז?

בציור אינטואיטיבי, לא מציירים את מה שרואים, אלא את מה 
שמרגישים. 

ועל רגשות, כבר למדנו אין מתווכחים.
אין כאן נכון ולא נכון. טוב או רע. חוקים או קריטריונים.

כל אחד מביא את עצמו ואת רגשותיו אל הבד או הנייר,
כפי שהוא באותו רגע . 

הלגיטימציה לכך והעדר השיפוטיות הם מרכיבים משמעותיים
שעוזרים להפוך את הציור החופשי לחוויה חיובית, מעשירה 

ומלמדת.
הזדמנות  וזוהי  היצירתיות  מן  משהו  יש  מאיתנו  אחד  בכל 

לפגוש את הפן הזה בעצמנו ולהתחבר אליו. 
מזה שבע שנים , אני מציירת בסגנון חפשי ויכולה לספר לכם 

שיש הרבה שמחה בתהליך העבודה שלי. 
תחושה של שחרור ממכר, יצירתיות שמתפתחת ומשתכללת

ואימון בחשיבה "מחוץ לקופסה".
מילוי מצברים והטענה של אנרגיה חיובית.

כל אלה אני לוקחת איתי לתוך היום יום שלי, נותנת לאצבעות 
ללכת ...

וזה עושה עבורי את כל ההבדל.

הציור בעמוד זה צויר על ידי: ציפי שיש 

ציפי שיש -אמנית, ציירת 
מנחת סדנאות

לפרטים והרשמה:
tsipi.shaish@gmail.com

050-6979718
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לא, אינני רופאה. אני מרפאה באמצעות אנרגיות הריפוי 
העוצמתיות שלי, בהן התברכתי. הן באות לידי ביטוי גם 
בכפות ידיי, בעזרתן אני מצליחה להקל ולרפא מכאובים 
גופניים. הקול, השיחה הוורבלית, הכתיבה, וכן האנרגיות 
המיוחדות שלי הם אמצעים עיקריים שלי לריפוי הזולת. 
תקשור הוא חלק  אינטגרלי של חיי. הדימויים, אותם אני 
משמעות.  ורבי  מאד  עוצמתיים  הם  בתקשור,  מקבלת 
בעזרתם אני עוזרת למונחה על ידי לשנות את האמונות 
על עצמו, על סביבתו, על החיים בכלל. השינוי המבורך 

לא מאחר לבוא.

מאד  עצמי  דימוי  היה  שלי,  אחת  למונחית  למשל,  כך, 
בעבודה,  להתמיד  קושי  להיכשל,   מפחד  סבלה  נמוך, 
מנת  היו  אי-הצלחות  ואכן,  מלהגיע.  איחרה  הזוגיות 
השתנו  הדברים  פני  יחסית,  קצר  זמן  פרק  תוך  חלקה. 
מקצה לקצה. היום היא מצליחה הצלחה ניכרת בעבודה, 
נרשמה ללימודים באוניברסיטה הפתוחה, והיא עובדת 
בכישוריה,  בעצמה,  בוטחת  יותר  היא  זוגיות.  בניית  על 
קלה  יותר,  שמחה  יותר,  לאופטימית  הפכה  בכוחותיה. 

יותר. כן, אפילו צורת ההליכה שלה השתנתה.

היתר,  בין  איתם,  הדימויים  מסידרת  דימויים  שני  הנה 
עבדתי בטיפולי בה:

העלטה החלה לסגת...

את  אותם,  בשערייך...פתחי  מתדפקת  השחר  איילת 
שערי ליבך הטהור, האוהב ומלא החסד!

כדי לבשר  לובשת את מחלצותיה  כבר  הזריחה המהממת 
לך על פרק חייך חדש...

והוא מלא אור, מלא שפע קוסמי!

ראיתי מראה: מים גועשים ואת בתוכם. נבוכה, המתח גבוה: 
התוכלי להם? את מתקשה  לשחות...את לא מוותרת, תנועה 
יותר,  החלטי  יותר,  חזק  לשחות  מתחילה  את  תנועה.  ועוד 
ומתחילה להשתלט על הגלים המאיימים. כן, את השולטת 
כעת...את שוחה בכל הסיגנונות, יפה ובביטחון! והנה הגלים 
נרגעים, הם שקטים והופכים לאדווה. את עומדת בתוך המים 
השקטים, המלטפים את גופך הנאה, הרגוע ו...המנצח! מזל 

טוב!

אני סוציולוגית וסופרת, מחברת הספר “מסעה של חייזרית”, 
מנחת קבוצות ופרטים, מטפלת בניקוי אנרגטי רגשי ומרצה 

בסמינרים וכנסים.

בעזרתי  שחפץ  מי  לכל  ואהבה  חמלה  יד,  להושיט  אשמח 
טובים  כה  יפים,  כה  והם  החיים.  במשעולי  יחד  לפסוע 

ומיטיבים! לשמוח, לאהוב, לחוות...

יחד לגלות את סוד ההוויה!

שלכם באהבה גדולה,

גליה מאיר.

גליה מאיר, סוציולוגית
מסייעת להתחבר אל הנשמה.

052-8910700

צילום: ?

 יעוד חיי 
הוא ריפוי 
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עמוסה,  חיים  משגרת  כתוצאה  שנה,  ל-20  קרוב  לפני 
לחוצה ולא בריאה ועקב היותי דור שני ליוצאי שואה, קפצה 
עלי הסוכרת. בין לילה הפכתי מאדם בריא ועצמאי שיכול 
לאכול ולשתות כל מה שירצה למי שנזקק לטיפול תרופתי 
על בסיס יומי וחייב להשגיח על כל מה שאני מכניס לפה. 
כך, באמצע החיים, נכפתה עליי דילמה: האם להשלים עם 
רוע הגזרה ולתת לסוכרת לנהל לי את החיים או להיענות 
פתרון  ולמצוא  העיניים"  של  ב"לבן  לחולי  להביט  לאתגר, 
אברהם  של  לזרעו  כנצר  ללחיים.  הצבע  את  לי  שישיב 
של  למסע  יצאתי  לו,  שמיוחס  יצירה  בספר  חמוש  אבינו 
פרד"ס  בשבילי  הקבלה,  בנבכי  אותי  שהוביל  מסע  חיי. 
ושאר  השבוע  פרשת  של  ובפרשנויות  בפסוקים  האותיות, 
כחוט  שעובר  לקשר  נחשפתי  בנוסף,  היהדות.  מקורות 
והקבלית,  המערבית  הנומרולוגיה  לבין  המקורות  בין  השני 

האסטרולוגיה והטארוט.

בשיאו של המסע, נוכחתי לדעת 
ששילוב של כל שבעת התורות 
האמורות לעיל, הקושרות בין 
האותיות,  המספרים,  תורות 
הכוכבים, הקלפים, הסודות 
להגיע  מאפשר  והנסתרים, 
למדי  גבוהה  לרזולוציה 
לגבי זהותנו, יעודנו והדרכים 
לאחר  והגשמתם.  להשגתם 
מנצח  שילוב  אותו  שבזכות 
הסוכרת  עם  להתמודד  הצלחתי 
ותיעדתי  ריכזתי  בכלל,  בחיים  אתגרים  הרבה  ועם  בפרט 
בצורה מסודרת את כלל הממצאים שהניב המסע. התוצאה 
הקבלי.  החיים  עץ  גבי  על  הטארונומרולוגיה  תורת  הינה 
לעת  והיחידה  הראשונה  בתורה  מדובר  דבר  של  לאמיתו 
עתה שמרכזת תחת קורת גג אחת את כלל אמצעי החיזוי 

והמיפוי לגבי יעודנו בחיים.
 

מאמין  אני  נתונה,  והרשות  נתון  שהכול  התפיסה  לאור 
הסוכרת,  של  בדמותה  מהחיים  שחטפתי  שהסטירה 
תורת  של  והחשיפה  הגילוי  עבר  אל  אותי  להוביל  נועדה 
הטארונומרולוגיה. בהמשך ישיר לכך, אני מאמין בכל ליבי, 
מעודי ונימי נפשי שייעודי בחיים הינו לסייע לכול מי שנקלע 
למצוקה כזו או אחרת באמצעות המתנה שהעניק לי בורא 

עולם.

כל הכלים לסודות החיים

לראות  תוכל  עבורך  כותב  אני  שאותה  המפה  באמצעות 
זו מפה  ואת דרכי העקיפה שלהם.  והקשיים  את המחסומים 
מיוחדת שמשקללת את כל הנתונים, ומצביעה גם על היעד 
הנוחה  סוללת את הדרך הקצרה,  וגם  אליו  להגיע  לך  שנכון 
ואשר  שלך  האישיות  מפת  על  מדבר  אני  בה.  ללכת  ומהנה 

עליה מסומנים:

מכף  אבחון  מבצע  אני  שפיתחתי  העבודה  כלי  באמצעות 
רגל ועד ראש של האישיות שבנדון ומפיק עבורה מפת חיים 
שמכסה את אישיותו וייעודו מלפני ומלפנים. וותק של מעל 
ל- 3,000 אבחונים מדבר בעד עצמו. רשימה של לקוחות 
מאלף  טוב  יותר  התורה  של  יעילותה  לגבי  יעידו  מרוצים 

מילים.
 

והנה עוד יתרון. 
לקרוא,  לחזור,  ניתן  שתמיד  כך  בכתב  לך  יינתן  האבחון 

להיזכר, לחדד מסרים ולבצע הכוונות שנשכחו.
מגיעה לך מתנה! "הספרון כשהקלף והמספר נפגשים" 
הספר שמאיר בפניך את המעגלים בחייך, ניתן לסרוק את 
הקוד ולהיכנס כבר עכשיו לאתר שלי ולקבל את הספרון. 

• המקצוע שהכי מתאים לך לעסוק או ללמוד.
•דרכי גישה לסוגיות קשב וריכוז.

 •איך למנף את המקצוע שלך
   לקריירה מוצלחת.

 •השם המתאים לתינוק שזה 
  עתה נולד.

 •בן או בת הזוג שאיתם חייך 
   יהיו חיי אהבה.

 •הכלים בעזרתם מובטחת לך
  העצמה אישית.

•הצמתים בחייך ולאן כדאי לך לפנות. 

 אברהם אבינו, לו מיוחס ספר יצירה, התחיל את המסע הגדול מארצו, מולדתו וביתו בצעד אחד קטן. 
כך גם אני, את המסע של חיי התחלתי בגלל הצורך לפתור בעיה אחת "קטנה".

אפשר בטל' :054-6281407
 sharonbo@012.net.il :או במייל
WWW.אבחון.COM :או באתר
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הפרעות קשב ולקויות למידה

אפשר בטל' 054-6281407
 sharonbo@012.net.il אפשר במייל

WWW.אבחון.COM - או באתר

הפרעות  של  לקיומן  המודעות  כי  הן  הטובות  החדשות 
הנתונים  האחרונות.  בשנים  מאוד  עלו  וריכוז  קשב 
ה-15  סביבות  על  מצביעים  היבשים  הסטטיסטיים 
שסובלים  כמי  שמאובחנים  האוכלוסייה  מכלל  אחוזים 
מהפרעות ברמות שונות. אחוז הסובלים שכולל גם את 
הפחות  החדשות  הסתם.  מן  יותר  גבוה  מאובחנים  הלא 
קשיים  אותם  עם  ההתמודדות  שאמצעי  הן  מלבבות 
תורת  נכנסת  בדיוק  כאן  בחיתוליהם.  נמצאים  עדיין 

הטארונומרולוגיה על פי עץ החיים הקבלי.

לבלבל  מוזר  קצת  ואולי  טיפה  הארוך  למונח  תתנו  אל 
אתכם ולהשפיע על רמת הקשב שלכם. מדובר באבחון 
יסודות  בתוכה  שמשלבת  סדורה  תורה  על  שמבוסס 
ממגוון רחב למדי של תחומים. החל מהקבלה היהודית, 
דרך  אבינו,  לאברהם  היצירה  וספר  האותיות  פרד”ס 
עם  הטארוט.  קלפי  ואפילו  הנומרולוגיה  האסטרולוגיה, 
סמוך  אני  אבחונים  ל-3,000  מעל  של  מצטבר  ניסיון 
ובטוח כי אוכל לסייע לכם או לילדיכם במציאת פתרון 
והריכוז  להתגבר על קשיי הקשב  ומועיל על מנת  יעיל 
ללא ריטלין ולהשתלב בצורה מוצלחת במסלולי הלימוד 

השונים. 

מהם  נבחן  הבא  הקורה,  לעובי  להיכנס  מנת  על 
הסימפטומים שמאפיינים הפרעות של קשב וריכוז:

הלימודים,  בעת  קטנים  לפרטים  לב  בשימת  קושי   .1 
       העבודה או כל פעילת אחרת.

 2.  קושי להקשיב ולמלא אחר הוראות הפעלה כגון חוקי
      משחק או הנחיות לביצוע מטלות.

 3.  במקרה של ילדים - חוסר יכולת להתרכז בהקשבה
       לדובר כגון מורה או מדריך.

ביצוע בעת  ומוחשי  ממשי  קושי  והפגנת  הימנעות   .4 
       מטלות הדורשות מאמץ מנטלי. 

5.   הסחה מנושאי הלימוד עקב גירויים סביבתיים.

6.   נטייה לשכוח מביצוע מטלות שגרתיות.

7.  תזוזתיות ופעלתנות יתר. 
    קושי לשבת ללא תזוזה לאורך זמן, היפר אקטיביות.

בבסיס האבחון הטארונמרולוגי עומדים  המספרים. כל 
אחת מהספרות מ-0 ועד 9 מייצגות טיפוס למידה. עבור 
שייך  הוא  שאליו  המספר  את  מתאים  אני  מאובחן  כל 
בהתאם לתאריך הלידה והשם. פיענוח “טיפוס הלמידה” 
מהי  להבין  מאפשר  שמולי  האדם  מאחורי  שמסתתר 
ובכך  ושיטת הלמידה המיטביים עבורו  סביבת העבודה 
לסלול את דרכו להשתלבות מוצלחת במערך הלימודים 
ומשם להצלחה בחיים. כל מאובחן מקבל דו”ח כתוב בו 
ומתי  לעשות  לו  כדאי  מה  וכישוריו.  יכולותיו  מתוארים 

וממה עליו להימנע.

בהצעתי,  עומד  עדיין  ואני  לך,  הצעתי  מדוע  הסיבה  זו 
הקשורים  החלטה  או  מהלך  כל  לפני  אלי  להתקשר 

לנושאי הפרעות קשב וריכוז.

שאלות  המחליף  אבחוני  מודל   – טארונומרולוגיה 
בתשובות".

טארונומרולוגיה - מודל אבחוני משולב המחליף שאלות בתשובות
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 שמי חדוה בר-עם ואני עוזרת לאנשים לנצל עד תום את
מתנת החיים שהם קיבלו.

 את אותה דרך מופלאה ואהובה שזכיתי לעבור אני רוצה
להעניק לכל מי שמגיע אלי.

נקודת הייתה  וזו   1990 בפברואר  הגעתי  אביטל   לימימה 
המפנה של חיי.

ובמסגרת תפקידי רווחה   באותה תקופה עבדתי כמנהלת 
של לרווחתם  נושאים  של  רחב  במגוון  לטפל   נדרשתי 

העובדים.

לרצות והצורך  מושלמות,  עבודות  להגיש  שלי   הצורך 
 ולספק כל עובד, לצד הדרישות של העובדים הביאו אותי
 מהר מאוד למצב של כעס ומתח בלתי אפשריים. הרגשתי
 שאני נשחקת בין דפוסי ההתנהגות שלי שהכתיבו לי שעלי
 להיות נחמדה, ולספק את רצונו של כל עובד לבין הדרישות
 הבלתי פוסקות שלא ידעתי לשים להם גבול. הייתי מגיעה
 בערב הביתה, מתוחה, מותשת  ועייפה וקצרת רוח מול בני

 ביתי.

לא ראיתי מה הולך לפרוץ את מעגל הקסמים הזה.

 מה שהציל אותי באותה תקופה היה הלימוד והמפגש עם
ימימה.

את שמפתח  לימוד  זה  הכרתית”.  “חשיבה  נקרא   הלימוד 
 ההכרה האישית שלנו דרך הבנות רוחניות נלמדות וקבלת

כלים לעשייה ביום יום ולהשגת תוצאות מפתיעות.

 החומר הלימודי מוכר למעשה לפנימיות שלנו והיא הולכת
המיותר העומס  שחרור  בתהליך  לנו  עוזרת   ומתעוררת, 
 שמנהל אותנו ויותר מזה. אנו הולכים ומתוודעים לחלקים
 מופלאים שקיימים בנו. איכויות שלא הכרנו, יכולות שלא
יצירתי שמח,  פנימי,מאוזן,  שלם  עולם  להם.  ערים   היינו 
 מתעורר ככל שהלומד משחרר את המיותר ומאפשר לטוב

להתגלות.

ולזולת, לעצמנו  הקשב  את  מפתחים  אנו  הלימוד   דרך 
אורך ולכל  לאמת,  הדיוק  מידת  את   בהדרגה   מפתחים 

הדרך הקבלה העצמית וקבלת האחר.

והעוצמה הכוח  את  לעצמנו  מחזירים  אנו   בהדרגה 
 האמיתיים ומוותרים על אשליית הכוח.

 תוך כדי הלימוד הלכה והתבהרה תמונת העולם שלי. הרבה
 מאוד מרכיבים מיותרים כמו: כעס, מתח, היסוס, סגירות,
  דחייה ,התנגדות, חוסר בטחון , הלכו והפחיתו מעוצמתם ,
 ובמקביל התוודעתי לטוב שבי והוא הלך וגדל ותפס בחזרה
ער ומרגיש,   רגיש  אדם  בתוכי  גילית  הטבעי.  מקומו   את 

 לצורכי הזולת ואוהב  לעזור.

בי והתפתחו  ותהליכי הצמיחה שעברתי,הלכו   דרך הלימוד 
אני ואתם  הכרתי  שלא  ואיכויות  יכולות  בי   והתגלו   הלכו 

עובדת עד היום.

יכולת בי  נפתחה  הלימוד,  של  הראשונה  התקופה   במהלך 
הריפוי ומאז ועד היום אני מטפלת בהילינג וחשיבה הכרתית.

 הטיפול בהילינג מהווה קיצור דרך אדיר בתהליך ההתפתחות
האישי.

עבור שמגיע  רוחנית  עזרה  למעשה  זו  בהילינג   הריפוי 
האנרגיה לרמות  מוליך  מהווה  בהילינג  המרפא   המטופל. 

שמגיעות.

 כמטפלת בהילינג, בזמן ריפוי אני נמצאת בקשב מאוד שקט
 וקולט כדי להוליך את המטופל לאורכו של הריפוי שמגיע.
 המטרה - שחרור מתפיסות ומחשבות כובלות אשר חוסמות
למיצוי להגיע  באמת,  טובים  חיים  לחיות  האפשרות   את 
ולשליחות להגשמה  ולהגיע  האישי,להתקדם   הפוטנציאל 

  האישית.

מופלאה דרך  אותה  את  עשיתי.  ומופלאה  ארוכה   דרך 
ואהובה דרכה צמחתי אני רוצה להעניק לכל מי שפונה אלי.

 מרגישים שהפוטנציאל שלכם לא ממומש?

מרגישים עייפים ומתוחים מדרישות החיים ומקצב החיים?

מרגישים חוסר מנוחה פנימי, קשיים בשינה, עומס יתר?

תכנים שמעבירה  מיוחדת  לימוד  לקבוצת  והצטרפו   בואו 
הטבה ויוצרים  אחד  לכל  אישי  מענה  שנותנים   ייחודיים 

ורווחה בכל רמות החיים.

 חדוה בר-עם, מדריכה ללימודי ימימה 
מטפלת בהילינג, ו"חשיבה הכרתית"

נייד: 052-6228031 

"מודעות לקיום האישי"
טיפולים וסדנאות לימוד
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חווית האושר 

 חדוה בר-עם, מדריכה ללימודי ימימה 
מטפלת בהילינג, ו"חשיבה הכרתית"

נייד: 052-6228031 

איך זה יכול להיות?

“ כשאמצא  “כש..  רשימה של  יש   לכל אחד מאתנו  הרי 
מכונית,  בית,  כסף,  לי  כשיהיה  עבודה,  כשאמצא  זוגיות, 
הרשימה  ועוד,  ועוד  נכדים  יביאו  יתחתנו,  כשהילדים 

ארוכה. כאשר אשיג דבר זה או אחר או אז אהיה מאושר.

מאושרים  להיות  רוצים  האנשים  שרוב  לדעת  ירגיע  אולי 
בוראים  אנחנו  ואיך  מאושרים.  כך  כל  לא  הגדול  ורובם 
הסוד? מהו  לזה?  מגיעים  איך  האושר?  תחושת   את 

הנאמר.  את  לבטל  לכם  תגרום  לא  שהפשטות  מקווה 
האושר.  תחושת  את  להשיג  וקל  מהר  כמה  מדהים 

והפעולות הפשוטות הן :

הייתם מאמינים שכדי להיות מאושרים כל שעלינו לעשות זה – לרצות להיות מאושרים ?!
זו פצצה. זה חידוש.

1. לרצות לחוות אושר. 
האושר  תחושת  קיימים,  קשיים  שלמרות   ההבנה 
מאשר  החיים  מצבי  עם  יותר  טוב  להתמודד  לי  תעזור 

תחושת האומללות והמסכנות.

2. לוקחים שליטה על המחשבות. 
בכל שנייה חולפת בנו מחשבה. מחקרים מצביעים על כך 
שם  זה  איפה  חיוביות.  אינן  מהמחשבות  אחוז  ששמונים 
אותי בסוף היום? מותש. ובמיוחד שרוב המחשבות הן עלי.

נבדק ונמצא שתחושת האושר מחציתה קשורה לגנים אתם 
לי מצוין! עם חמישים  בנו. נשמע  ומחציתה תלויה  נולדנו 
אחוז אפשר בהחלט ליצור הצלחה של מאה אחוז. בעצם- 
אנחנו לוקחים בעלות על האושר שלנו.לוקחים את השליטה 
 לידיים שלנו.  משהו חדש מתווסף לחיי – תחושת אושר!
תחושת אושר שאני בוראת. אני מייצרת אותה בכוח הרצון 
כי  בדבר.  תלויה  לא  עבורי.  לזמינה  אותה  הופך  וזה  שלי. 
שמשחררים  אושר  זה  קבוע  יציב  אמיתי  שאושר  הבנתי 
אותו מציפיות ותנאים. יש לי הזדמנות לקחת פיקוד, לקחת 

שליטה, לקחת בעלות על האושר שלי!

גן  את  נטפח  כך  אותה.  לטפח  גינה  שקיבל  גנן  כמו 
מחשבתנו. לא ניתן לעשבים שוטים וליבלית להתפשט בה. 
וריחניים  יפים  צבעוניים  מלבלבים  צמחים  שיהיו  נשמור 
והאדמה חומה טובה ורטובה ממנה צומחים וניזונים צמחי 

הגן שלנו.

ויש עוד הפתעה!

ההתחלה תלויה בי אבל ההמשך קורה מעצמו! אנו עושים 
מעט פעולות ואחר כך זה פשוט ממשיך מעצמו הולך וגדל 

ומתרחב. 

כל מחשבה מרחיבה או מכווצת. מחשבה על פחד ודאגה 
לתחושת  גורמת  טובה  מחשבה  ואילו  אותנו  מכווצת 
עלייה  נראה  אלה  ברגעים  ושמחה.  פתיחות  התרחבות, 
בספיגת החמצן בגוף, התרחבות של כלי הדם, הרפיה של 
השרירים, אחידות בקצב הלב, ופעילות מוגברת של המוח- 

כל הסימנים המעידים שהרחבתם את האנרגיה שלכם.

לעומת חרדה, מתח, עצבים שנותנים תחושה של כובד וזה 
שלנו.  החיים  אנרגיית  זרימת  את  המגבילים  כיווץ.רגשות 
ולא מלאה,  השרירים מתכווצים, הנשימה נעשית שטחית 
משוחררים.  פתוחים  מעברים  אין  נחלשת,  הדם  וזרימת 
סיכוי  ויש  נחלשת  החיסונית  המערכת  גם  כזה  במצב 

להידבק במחלות.

שלי.  הפיקוד  פה  שלי.  השליטה  פה  נשמר.  אני   פה 
גיליתי עוד חדר  ומצליח, מה ההרגשה? כאילו  וכשמנסה 
סודי בבית והוא מלא הפתעות ורק יוצר עוד ועוד הפתעות 

כל הזמן. 

הידיעה שהאושר פה, לא צריך לחכות לו, אינו תלוי בכלום, 
הוא מתנת החיים הבסיסית שקיבלתי ומותר לי להשתמש 
בה וליהנות ממנה. תחושה של אושר היא תחושה פותחת 
ותחושת  הפתעה  רודפת  הפתעה  אז  נפתחת  וכשהדלת 

השמחה וההתרחבות רק הולכת וגדלה.

במה  בהווה!  נמצא  אני  ומלא.  חדש  רגע  הוא  רגע  כל 
שמתהווה כל רגע ורגע. ואולי התחושה שהשליטה על חיי 
האושר  לתחושת  ותורמת   שמוסיפה  זו  היא  אלי  חוזרת 

החדשה!

והנאה  הטלוויזיה   מול  ויושבת  חם  תה  כוס  לי  לוקחת 
חדשה מתפשטת בכול גופי. ממה? מכוס תה חם ותוכנית 

בטלוויזיה. תחושות חדשות. 
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הילדים, את הבוס  מסבנים את האישה, את הבעל, את 
בעבודה, את השכנים, את החברים ובעיקר את עצמנו.

על  עתה  כבר  קשות  בי  שינזוף  שהגזמתי,  שחושב  מי 
דברי.

אינני מדבר כאן על רמאות, או על שקרים במובן הרחב 
מ"חוסר  הנובעים  דיוקים"  "חוסר  על  אלא  המילה,  של 

נעימות" כלפי עמיתינו ביחסים הבין אישיים ביומיום.

פינו  ומוצא  היו מחשבותינו  נסו לדמות לרגע מצב שבו 
זהים לחלוטין. הו אז, הייתי פוגש את חברתי הטובה יפה 
ואומר לה מה שאני באמת חושב עליה: " יפה, את נראית 
אותך,  הולמת  לא  התסרוקת  להחריד,  שמנת  את  נורא. 

הבגדים כמו סמרטוטים, ובכלל את נראית כמו סחבה".
השקריים  והנועם  הנוחות  לדברי  לב  שימו  זאת  לעומת 
הללו שודאי איאלץ לומר ליפה כשנפגש : "יפה'לה, וואו 

איך רזית, את פשוט נראית פצצה". 
שומעת,  "את  הטלפונית?:  בשיחתנו  לאשתי  אומר  ומה 
פגשתי היום את יפה, היא נראית נורא. איך שהיא שמנה. 
איזו הזנחה, אני לא מבין איך יואב מסוגל לחיות עם הדבר 

הזה". )ויואב היה החתיך שכל בנות הכתה רצו אחריו(.
וזוהי רק דוגמא אחת קטנה.

ומה קורה כשבמהלך יום אנו נאלצים מטעמי חוסר נוחות 
כאלו"  נעימים  "לא  מיני  כל  על  פעמים  מספר  לחזור 
שנאמרים לעמיתינו, על מנת לרצות אותם במלל הנוח 

על דעתם?
זה מתחיל להיות הטבע שלנו מלהשתמש ב"שקר הלבן".

 
ואז לעתים מבלי משים אנחנו מתרגלים לנכס לעצמנו 
לקידומנו  לעזור  שעשויים  ומעשים  תכונות  מיני  כל 
האישי, לדוגמא: ניפוח וניכוס תכונות וניסיון חיים במהלך 
כתיבת קורות חיים, וזאת על מנת להרשים את מחלקת 

משאבי אנוש, או מנהל החברה וכו'.

אנחנו  כאשר  מתחילה  הבעיה  הבעיה?,  בעצם  מה  אז 
ומנכסים  הללו"  הלבנים  ב"שקרים  להאמין  מתחילים 
לעצמנו תכונות, כישרונות ומעשים שהקשר בינם וביננו 

ברמת הפנטזיה. 
הדימוי האישי נפגע, הביטחון העצמי מתערער, התסכול 
מתעורר, המגננות מתגברות, מצב הבריאות מתערער, כי 

המלך הוא עירום. אין תוכנו כברנו.
והרי מזמן כבר נאמר: "היה אתה מה שאתה ומי שהינך, 

שהרי אם אינך מה שאתה, אינך מי שהינך".

מי  של  בתכונות  ולהתהדר  להתיפייף  מנסה  איני 
לפחות  שאני  אלא,  חלקו.  מנת  אינם  לבנים"  ש"שקרים 
מנסה לתרגל את מודעותי להתמודד מול האמת כאשר 

אני משתמש בהם.
אני מודע לכישוריי ולתכונותיי החיוביות, אך מאידך, איני 
חושש לדבר על חסרונותיי וטעויותיי ביומיום ובמהלך חיי 
הסוערים, והן רבות ומגוונות, שהרי לא קורצתי מחומרים 

שונים מרוב האדם.
איני מנסה לייחס לעצמי תכונות של אחרים ואני בדרך 
שלא  במקומות  מקומי  את  למצוא  שלא  מנסה  כלל 

נכונים לי.

וכשצריך אני לעיתים אפילו מסבן כמו כולם, אך משתדל 
לעשות זאת ברמה מינורית. 

ממקום  חיים  ממכריי  שכמה  להודות  מוכן  בהחלט  אני 
בין מרכולתם המוצעת  של חיים לא להם, אין כל קשר 
קשרינו  מעצם  לי  המוכרות  ותכונותיהם  לאישיותם 

ההדוקים. אך זו באמת הבעיה שלהם ולא שלי .

בחיי.  עלי  נכפו  אשר  בתכנים  לעסוק  נועדתי  לצערי 
הראשונה  מאשתי  ילדי  שני  למות  בעיקר  מתכוון  ואני 

)שנפטרה גם היא( ממחלת הסרטן. 

מי שלא שיקר היום לפחות פעם אחת ...... שיקום.
מי שלא סיפר היום לפחות בדיה אחת..... שיקום.

מי שלא מצא את עצמו מאמין לפחות לחלק מסיפורי הכזב שלו....... שיקום.

 תורת ה-C.T.B על רגל אחת בודדת 
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היווה  בני אמיר אשר נפטר לפני שלוש שנים  מותו של 
עבורי את השיעור החשוב בחיי. היה זה הרגע שבו הבנתי 
באמת את משמעות החיים. היה בינינו קשר מאוד קרוב. 
דבר שהוא הרבה מעבר ליחסי אב ובנו. אמיר היה עבורי 
ניתן לחלוק הכל. אפילו את  חבר קרוב, מאלה שאיתם 
עצמי  את  מצאתי  לא  מעולם  ביותר.  הכמוסים  הסודות 
מעולם  ניסה  לא  הוא  וגם  מייסעס"  "בובה  לו  מספר 
כבוד  של  הוגנים  יחסים  אלו  היו  "לוקשים".  לי  למכור 

הדדי ואהבה כנה.

 
מותו של אמיר גרם לי לתובנות בכל הקשור למשמעות 

האהבה, האמת והחיבור לחיים.
נראה לי כי בעקבות לכתו הפכתי לאדם יותר טוב, יותר 

מתחשב, יותר סבלני ובעיקר סלחני יותר.

הפנימית  המראה  מול  רבות  פעמים  עצמי  את  מצאתי 
ומשמעותי  חשוב  באמת  מה  ולהבין  לברר  מנסה  שלי, 
עבורי בחיים האלו בכדי להמשיך לשרוד מתוך התופת 

שנכפתה עלי.
ובנסותי להבין את האמת, הבנתי גם שהמוות הוא הדבר 
הכי אמיתי בחיים האלו.  אך, בכדי להמשיך ולשרוד יש 

להיאחז בכל הכוח בחיים ולא במוות. 

  GyroKinetics עמנואל קרטן: מוסיקאי ומטפל בכיר בשיטת
                        Tune Up  - מנחה סדנאות דינאמיות של מוסיקה תנועה ושפת הגוף 

           emnlkrtn@netvision.net.il :מייל

בקרו בדף הבית של "פרויקט תרמיל האהבה של אמיר" – מסע החיים, המוקדש לבני אמיר שנפטר ממחלת הסרטן.
http://www.kerten-system.com/tarmil_haahava.html

ולכן, כל עוד אני כאן, גמרתי אומר לעשות כל שביכולתי 
על מנת להתחבר לאמת החיים. 

נבזית  טכניקה  בולשיט,  הכל  זה  הקטנים......  והשקרים 
לי שום עניין  שנועדה על מנת לרצות את הסביבה. אין 
על  שפתיים  מס  לשלם  עניין  כל  לי  אין  "נחמד",  להיות 

דעותיי.
נכון לומר את האמת בפנים.  יותר מתמיד אני  אז היום, 
מבלי לפגוע, מבלי להעליב, מבלי להתנשא וכל זאת, עם 
יהא עלי לשלם את המחיר על דבריי  הידיעה שלעתים 

הכנים. 
אני עושה זאת ראשית למעני, אך גם למען בני משפחתי, 
טוב  אדם  שהנני:  מה  להיות  שואף  אני  ומוקיריי.  חבריי 

ושלם החי ממקום של אמת. 
שמספידיי  לדעת  ארצה  לכתי,  בעת  פקודה  יום  ובבוא 
ידעו להגדיר את מה שבאמת הייתי בחיי, ללא כחל וסרק. 
ללא מילים יפות שינעמו לאוזני המאזינים ויהפכוני למי 

שלא הייתי בחיי.

מאוחר  לא  "לעולם  אומר:  אני  ונכון,  אופטימי  וממקום 
להיות באמת מה שאתה". 

להיות  שואף  ואני  חופש,  היא  בריאות  חופש,  היא  אמת 
אדם בריא וחופשי, אדם שלם, חסר תסכולים וחרדות.

"פחד מפני", "לא נעים", "מה יהיה אם?", "מה יגידו?".........
יש להתנקות מכל אלו. הם רק פנטזיות הנובעות מחוסר 
כי  בעולם  אופן  בשום  מוכן  שאיני  דבר  עצמי,  ביטחון 

ישתלט עלי.

למאמינים  הופמן  סיפורי  בגדר  הוא  אחר  דבר  כל 
.C.T.B  מתחילים ובנוגע לכל השאר)Cut The Bullshit(
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באשרם  במדבר - שיטים 
כולל לינה וכלכלה.

החיים מזמנים לנו  מצבי לחץ בחיי המשפחה, 
בסביבת העבודה, 

במצב בטחוני מתוח ועוד...
אני מזמינה אותך לרכוש 

מיומנויות להרגעה
 ואיזון עצמי דרך: דמיון מודרך, מדיטציות,

 שימוש בכתיבה וציור כביטוי אישי.
7 סדנאות ברצף בסופ"ש אחד .

חוויה קבוצתית ואישית מרגשת ומעצימה.

13 / 2 / 9 - 7 סופ"ש מרגש 

הרגעה ואיזון עצמי 
עם רונית אילון

פרטים והרשמה: רונית אילון  050-6492876
eilon.ronit@gmail.com :דוא"ל
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ומשותף בסיסי  הוא  אנשים  עם  באינטראקציה   הצורך 
 לכולנו. עם השנים, באופן טבעי חייו של האדם המבוגר
כמו קבועה  למסגרת  המחויבות  חוסר   מצטמצמים. 
 עבודה, פעילות במרכז יום או התנדבות, לא מחייבת את
כן, התפרקות כמו  ולצאת מהבית.  בבוקר   האדם לקום 
את מבודדת  המערבית  בחברה  השבטית   המשפחה 
 האדם המבוגר ממשפחתו, הוא לא חי עם ילדיו ונכדיו.
את שמכירים  אנשים  יש  בו  למקום  ההשתייכות   עצם 
 האדם, מברכים אותו בבוקר טוב ושואלים לשלומו, יש
טריוויאלית. לכאורה  היומיומית,  הלב  מתשומת   בכך 
לא אנחנו  ומהיר  פעיל  חיים  אורח  מנהלים   כשאנחנו 
 תמיד חווים כל מפגש אנושי באופן משמעותי ולפעמים
אדם מצד  בהתייחסות  צורך  לנו  שאין  מרגישים   אפילו 

 זה או אחר.

 לרבים מהאנשים אותם אני מלווה כבר אין חברים קרובים
 או שהם בעצמם מתקשים לצאת מהבית ועסוקים בצרות
עסוקים והנכדים  עובדים  עוד  שלהם  הילדים   שלהם. 
הם והמפגשים  הביקורים  לעיתים  עצמם.  את   בלבנות 
 קצרים בשל מגבלות הזמן. האדם המבוגר צמא לחברה,

לשיחת חולין ולעוד קצת תשומת לב.

 במשפחות רבות קיימת תופעה של הזנחה רגשית שלא
 מתוך כוונה, אם מפני שאב/אם המשפחה חולים מאד
 ומהווים מעמסה על בני המשפחה בשל עול הטיפול ואם
 מתוך מחשבה של בני המשפחה שהאב/אם המשפחה

 כבר אינם צלולים ואין כבר מה להפיק משיחה איתם. ודעתי
גם נשמה בקרבו.  על כך כבר הובהרה- אדם שליבו פועם 
 ולנו, האנשים הסובבים אותו המחויבות להעניק לו, ובכל דרך,

חום ואהבה.

 לרוב בני האדם, ובהקשר הזה הלקוחות שלי, יש צורך להביא
 בשיחה את ההישגים והאירועים המשמעותיים לאורך חייהם
 וכמובן לקבל תגובה ממני, מהצד המקשיב והמכיל. אני מאד
 מתעניין וחשוב לי גם לפרגן ולהאדיר מעשים טובים שהאדם
 עשה, תכונות חיוביות שטבועות בו, ובכלל כל עניין שהאדם

 מעלה בפניי ומייצג משהו שייחודי לו.

שמנחה ההגנה  מנגנון  קיים  המבוגרים  מהאנשים   במרבית 
מתוך אם  המשפחה.  בני  את  לאכזב  ולא  לצער  לא   אותם 
 תכונה הורית מגוננת ואם מתוך עמדה של חולשה ותחושה
בבעיות לעזור  מה  אין  מבוגר  כאדם  שלי   אובייקטיבית 
כל בתוכו  כולא  רבים  במקרים  המבוגר  האדם   מסוימות, 
קשיים, עם  משפחה  לבני  ודאגות  טורדניות  מחשבות   מיני 
יש תפקיד לי כמלווה אישי  ועוד.   סכסוכים בתוך המשפחה 
 של אדם ניטרלי, לרוב אני לא מייעץ ולא מביע דעה אלא רק

 מקשיב הקשבה עמוקה.

 כמו שהאדם המבוגר מקבל אותי אליו בחברות ומשתף אותי
 במה שעובר עליו כך גם אני נוהג בחברות. מקפיד לא לשפוט

 ולא לתת תשובות אלא בעיקר להיות שם בשבילו ולמענו.

יפתח אלי
מלווה אישי לגיל השלישי

iftaheli@gmail.com  052-2232712

  ליווי לגיל השלישי

יש את מי 
לשתף
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כאבי אוזניים...?
לא נעים אבל לא נורא

כשיש נרות הופי בסביבה

סדנא לטיפול בעזרת נרות הופי
הסדנא מיועדת לקהל הרחב כשיטה ביתית ופשוטה 

להקלה מידית של כאבי אוזניים, הצטברות נוזלים, 
סינוסיטיס, הצטברות ליחה והשוואת לחצים באוזניים.

מתאים במיוחד להורים שילדיהם סובלים מנוזלים 
באוזניים ודלקות חוזרות

ולמטפלים הרוצים ללמוד שיטת טיפול משלימה.

סדנא של מפגש אחד בן 3-4 שעות

עלות למשתתף\ת ₪320

כולל נרות, שמנים וחוברת הדרכה.

ליאורה רחימי  054-7957067
www.kesemhaguf.com

קליניקה 
לריפוי טבעי

לפרטים נוספים וקביעת תור:
www.marinateva.co.il   054-7809299

 מרינה קוזמנקו - תזונאית טבעית, מומחית לצמחי מרפא, 
תוספי תזונה ופרחי באך

עסוקים כל היום, לא מוצאים זמן להגיע לקליניקה?
טיפול מרחוק דרך שיחת טלפון או סקייפ מאפשר לכם לשמור על 

בריאות מיטבית בלי לבזבז זמנכם היקר!
מקצועיות ואיכות הטיפול רק בלי להגיע לקליניקה.

מגוון תוכניות ליווי בטיפול מרחוק
 • ניקוי הגוף מרעלים • ריפוי טבעי לגוף ולנפש 

• מעבר לאורח חיים בריא • הרזיה טבעית 
 • תזונת תינוקות וילדים • ליווי הריון בריא

• התמודדות עם אכילה רגשית 

טיפול מרחוק

סודות היופי של אירנה
זו תכנית רדיו שבועית המנוהלת על ידי

אירנה רבי קוסמטיקאית רפואית

בעלת ותק של 30 שנה

התוכנית עוסקת בנושאים

של קוסמטיקה וטיפוח היופי

אפשר לצלצל ולשאול שאלות 
בשידור חי

בכל יום רביעי 
בין השעות

14:00-16:00 

כתובת הרדיו
www.like-my-radio.com 

אירנה מחכה לכם 
ולשאלות שלכם

Coach4Health
אימון הוליסטי לאורח חיים בריא

כתזונאית  הטיפולי  לתחום  בנוסף 
וכן  היום  עד  עוסקת  אני  בו  טבעית 
לי  חשוב  באימון,  אותו  משלבת 
ולתהליך  האימון  לתהליך  להביא 
שלא  החסרה"  "החתיכה  את  הטיפולי  
יביא  זה  אלמנט  בתהליך.  חסרה  פעם 
את האימון / טיפול למקום עמוק וישליך 
על כל פעולה וחשיבה שיעשה המאומן 
פרידתנו. לאחר  הרבה  גם  בעתיד... 
אירידיולוגיה  בעזרת  נעשה  האבחון 
ורפלקסולוגיה והטיפול בגישה נטורופתית 

 lucy@rabin.ws

www.coach4health.co.il

בואו לגלות 
את הסודות 

שבגופכם
לוסי רבין, מזמינה אתכם 
לגלות מה גופכם מספר

אם תבינו את הצרכים שלכם, 
תוכלו להקשיב לאיתותים הפנימיים 

שבגופכם.

אם  תבינו את הצרכים שלכם, 
תוכלו ליטול אחריות על גופכם.

כאשר תבינו את הצרכים שלכם, 
תוכלו לאמץ אורח חיים בריא.

למימוש ההזמנה להתחיל את המסע שלך
התקשר: 054-4582972



Nirdosh - הכירו את סיגריית נירדוש
אנו שמחים להציג בפניכם את נירדוש-Nirdosh. מוצר ייחודי, תוצאה של 25 שנות מחקר 

ופיתוח. מדובר בסיגריה חדשה ומהפכנית שלא מכילה כלל טבק וניקוטין, אלא תערובת ייחודית 
של שמונה צמחי מרפא נבחרים, המבוססת על עקרונות תורת האיורוודה-Ayurveda. השימוש 

בה לא ממכר ונזקיה הבריאותיים פחותים לעומת כל סיגריה אחרת.

המחקר נערך על ידי מומחים מתחום הטבק, שניצלו את הידע והניסיון שלהם למצוא תחליף 
ראוי לעישון עלי הטבק המזיקים, ופיתחו סיגריה צמחית, ללא טבק וללא ניקוטין, חדשנית 

המבוססת על שימוש בתערובת של צמחי מרפא, מבטיחה עישון ללא פיתוח תלות בניקוטין, 
עם מינימום נזקים בריאותיים, כל זאת מבלי לפגוע בחוויית העישון. למעשה, בכל פעם שאנו 

שואפים בהנאה את תערובת צמחי המרפא של נירדוש-Nirdosh חומרים חיוביים שונים 
מגיעים לגופנו. השימוש בסיגריה הצמחית מסייע לתהליך חילוף החומרים, מחזק את מנגנוני 

ההגנה הטבעיים של הגוף ומסייע בוויסות לחץ הדם.

שימוש בתערובת צמחי המרפא שלנו מסייע בריכוז וגורם לתחושת גוף נעימה. חוויית העישון 
של נירדוש-Nirdosh זהה לזאת המתקבלת בעת עישון סיגריות טבק רגילות. השימוש בסיגריה 

הצמחית מתאים לרוצים להפסיק לעשן מוצרי טבק מזיקים ולכל הרוצים להירגע מבלי להסתכן 
בהתמכרות ולמזער את הנזקים הנגרמים עלי ידי עישון טבק.

לאור כל אלה, אין פלא שהפופולאריות של סיגריה מצמחי מרפא עולה והשימוש בה גובר 
בכל העולם. נירדוש-Nirdosh הינו מוצר טבעי לחלוטין, כל סיגריה מורכבת ידנית בתנאי 

ייצור קפדניים, התערובת היא פרי של מחקר וידע בני אלפי שנים של עקרונות תורת הריפוי 
.Ayurveda איורווידה

עקרונות הריפוי של האיורוודה-Ayurveda קיימים כבר למעלה מ- 5,000 שנים והם העדות 
הקדומה ביותר של כתבים טיפוליים ורפואיים שנשתמרו מאז ומעולם. כתבים אלה מציגים, 

בנוסף לידע הקשור לטיפול במחלות ומגיפות, גם הבנה עמוקה של תהליכים פסיכולוגים 
ונפשיים המחלישים את הגוף. עקרונות האיורוודה-Ayurveda מבוססים בעיקר על הקשר 

הישיר בין בריאות הגוף והנפש ושואפים להשגת הרמוניה מושלמת בין המצב הנפשי למצב 
הגופני. 

התרופות שבשימוש האיורווידה Ayurveda הן למעשה מאגר גדול של יידע וניסיון בריפוי של 
אלפי שנים. תערובת צמחי המרפא של נירדוש-Nirdosh מבוססת כאמור על ניסיון זה. סיגריית 
צמחי המרפא נירדוש-Nirdosh מכילה תערובת צמחי מרפא הכוללת, בזיליקום, ליקריץ, קינמון, 

ציפורן, כורכום, עלה טנדו, עשבי בישופ ושרף צהוב, התערובת עטופה בעלה טבעי ולא בנייר, 
מה שמבטיח לכם חוויית עישון נעימה ובמינימום נזק בריאותי. 

)מתורגם מהמקור של היצרן(

Maans Products - India:מיוצרות בהודו על ידי חברת Nirdosh-סיגריות נירדוש
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בוריס ואירנה

 “פיזיקה משפחתית” 

052-4260747 

שרה פיבלוביץ
 מאמנת אישית מנחת 

הורים, מתמחה בהפרעת 
קשב וריכוז

 054-7881626

fsarah@walla.co.il

יוגה עם אנט
מורה מוסמכת ליוגה

מטפלת באיזון גוף ונפש
עיסוי רקמות עמוק

052-4617376 

www.kobichmed.com

בלה עברון
כלים לשיווק 

באינטרנט

052-4892900

www.bella.co.il

לוסי רבין
חברה שעוסקת במתן 

שירותים לאורח חיים בריא

054-4582972
lucy@rabin.ws

www.nikkenil/shosyshay

שושי שי
יועצת לשיפור 

איכות חיים

050-4418018

08-6807382
052-61097979

www.barkima. www.marinateva.co.il

מרינה קוזמנקו 
תזונאית קלינית 

טבעית
טיפול מרחוק

מומחית לצמחי מרפא 
ופרחי באך

054-7809299

www.irenayofi.com

אירנה רבי
052-2525289

09 - 8324375 
רחוב החיטה 2 נתניה

www.midbary.com

www.kesemhaguf.com

סדנאות לטיפול 
בעזרת נרות הופי

עיסוי לימפתי, 
עיסוי תינוקות, רייקי

 08-9220225
054-7957067 

אבחון וטיפול רפליקסולוגי
למודעות ואיזון גוף ונפש

 ניו אייג’ אקדמי  
מכללה אינטרנטית 
להתפתחות אישית. 

www.newac.co.il

ציפי שיש 
אמנית, ציירת 

מנחת סדנאות 

“גילוי לב” 

050-6979718

tsipi.shaish@gmail.com

ויוי וגנר
מורה לחינוך גופני 

מדריכה להתעמלות 
לנשים בהריון ואחרי 
לידה ומכינה ללידה
 050-3772727
www.beit-noam.com

קובי שובי 
מטפל ברפואה סינית, 

צמחי מרפא,
מומחה לדיקור יפני

054-7767208

מיכה מורן
052-8824806

info@moringa-arava.net

דבי שור אליאסי
אדריכלות  
בנייה ירוקה
עיצוב פנים

052-6452002
www.dsearc.com

roznerg@gmail.com

גליה מאיר 
סוציולוגית

מסייעת להתחבר 
אל הנשמה

052-8910700

iftaheli@gmail.com

יפתח אלי
מלווה אישי 
לגיל השלישי

 052-2232712

www.nealsyard.co.il

 Neals Yard

www.coach4health.co.il

אסף פרנקו 
הידרותרפיסט ומטפל 

וואטסו מוסמך מטעם 

WABA ארגון

052-2954199

francoassaf@gmail.com

רון סמרה

מלמד ומרצה 
באוניברסיטה 

העברית בתוכנית 
ללימודי רפואה 

סינית עתיקה. בעל 
ניסיון קליני רב 
שנים בטיפול.

0523-518103

יוסי גנץ
מורה לנהיגה  
מתמחה קשב 

וריכוז
ראשון לציון והסביבה

052-2593566

www.vedamsd.info

yael17sela@gmail.com

 יעל סלע
מוסמכת לאבחון 

ביומטרי .
    054-7800782

054-6281407 
 sharonbo@012.net.il 

WWW.אבחון.COM 

שרון נריה בר און

טל שיש 
שחקנית, מנחת קבוצות 
בחברה רב תרבותית, 

מלמדת תיאטרון 
 גילאים שונים, 

 050-9979713

tal.shfa@gmail.com 

מאיה שטיין
 ,)M.S.W( עו”ס קלינית
 פסיכותרפיסטית בכירה.
מטפלת פרטנית, זוגית, 

משפחתית, הדרכת 
הורים למתבגרים, 

מומחית למשבר ושינוי 
 עקב הגיוס והכנה נפשית 

לשרות צבאי, מומחית 
בכתיבת חוו”ד לגורמי 

בריאות הנפש טרום גיוס, 
 לחיילי סדיר ומיל' בצה"ל. 

.052-3388957

ענת דרור 

050-4339970
מנחת סדנאות,  

ערבי מפגש חד פעמיים 

והרצאות בתחום הרואוו 

ושחזור גלגולים.
Anatdror9@gmail.com

A18@netvision.net.il

www.anat-dror.com

annette.asher@gmail.com

  Диагностика
  Профилактика
  Лечение
  Натуральные препараты   
   для здоровья
  Реализация сигарет без никотина

ул .Барон Гирш 19 ,  Ришон ле Цион  Tел .  054-3092909
vedamed2012@gmail .com   www.vedamed.info

Александр Калинский
Аюрведа - Мастер

 Специалист по
индийской медицине

אלכס קלינסקי
מומחה 

לרפואה הודית 
ומטפל בכיר

054-3092929


