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תודות  

 

 .הז סנכב הכימתה לע הפיח תטיסרבינואלו ךוניחל הטלוקפל תודות

 .סנכב הכימתה לע ב"הרא הטויב גנאי םהגרב תטיסרבינואלו ןוטלפמט ןו'ג ןרקל םג הדות

 

This conference was partially supported by a grant from the John Templeton Foundation, and 
the participation and direction of Brigham Young University. The opinions expressed in this 
conference are those of the presenter(s) and do not necessarily reflect the views of the John 
Templeton Foundation or Brigham Young University  
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 ץועייו היפרתוכיספב חורל םירעש :סנכה תינכות

 לע-טבמ

 )טכה םוירוטידואב( לק דוביכו תוסנכתה    9:00-8:30

 רצנ-וסור תינינפ ר"ד :ר"וי   )טכה םוירוטידואב( רקוב תאילמ  10:45-9:00

  הפיח תטיסרבינוא ךוניחל הטלוקפה ןקיד רדנסכלא ןנח 'פורפ :תוכרב

   לקניפרוג יריש :הריש עטק

         Prof. Kenneth Pargamentטנמגרפ 'תנק 'פורפ :חרוא תאצרה     

 An Evidence-Based Rationale for Spiritually Integrated Psychotherapy 

 הקספה  11:15-10:45

  תוסנתה וא/ו הרקמ ירואית ,רקחמ ,הירואית םיללוכש םיליבקמ םיבשומ העבש  13:15-11:15
 )ךשמהב טוריפ ,םינוש םירדחב(                       

 ינחור יוויל :"רבשה ףס לע ותיא בש"  • תוחתפתהו יוניש יכילהתל ףונמכ העדות יבצמ
 תישיאה תוחתפתהב :חורו שפנ-ףוג ירוביח • תידוהי תינחור היפרתוכיספ • לוכשב
 • תוינחורו הזילנאוכיספ • )תועמשמ דקוממ לופיט(  היפרתוגול  •   תילופיטה היישעבו

 תינחור היפרתוכיספו תיטסיהדובה ךרדה

 םיירהצ תקספה  14:00-13:15

 רצנ-וסור תינינפ ר"ד :ר"וי  )טכה םוירוטידואב( םויס תאילמ  16:00-14:00

 רקחמו תוגשמה

 תינחור תוחתפתהל יביטרגטניא לדומ :חור יביתנ סלזיימ הרפע 'פורפ

   תיבויח היגולוכיספ ןיב שגפמ תודוקנ :"ישילשה גוסמ םישגפמ" רצנ-וסור תינינפ ר"ד
  תוינחורו

 םייתוברת םינייפאמ :םימלסומ ברקב םיינחור\םייתד םיקבאמ איר ובא םאשיה ר"ד
 תוינילק תוכלשהו

 לופיטבו הקיזומב ,הרישב ינחורה דמימה לע

 הקליר לש ותרישב האירק :יחצנה לא יארקאה ןמ רימא הנד ר"ד

  רנגאוו ןויב לצא הזילנאוכיספה לש דוסיכ הלמח ןייטשגרב השמ

 ןהכ דרנואיל לש "היוללה" ךוניחל הטלוקפה תלהקמ
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 רבד חתפ

  תשרפנ הפינמ ומכ םכמוי היהיש"
  בוהאל חותפ םכבל היהיש
  דסח לש וקו ןח לש וקו רוא לש וק
 ...בורקמ םג םתוא תוארל רשפאש
  דלי לש תונרקסכ םירע ויהתש
  תורושה ןמ םכל איבי םכרישו

  תלכת לש וקו םות לש וקו רוא לש וק
  )אריפש לחר(  "בורקמ םג םתוא תוארל רשפאש
 
 תוינחורה תלבק םלוא .םלועמו זאמ תישונאה תוברתב תמייק תינחור תוחתפתהבו תוינחורב תוניינעתהה
 היפרתוכיספה לש סחיה  בר ןמז ךרואל .תיסחי השדח איה היגולוכיספב  ימיטיגל יעדמו ירקחמ םוחתכ
 םיקסופ יתלב םייוריג ,ריהמ בצק לש יחכונה ןדיעב .הדרפהו ,תונדשח ,תוגייתסהב ןייפוא תוינחורל
 ללכבו םלשכ םדאה תייווהב ינחורה טביהה תובישחל רשאב הרכהה םלועב תכלוהו תרבוג ,תוביצי רדעיהו
 ואב ולא תונבות  ."רבעמ"ה לא רוביחהו בגשנה ,יאלפה לא תישונאה ההימכה לש תויזכרמה יבגל הנבה הז
 דוסיכ ץועייו לופיטב חורה לש םיטביה תבלשמש הקיטקרפב ןהו רקחמב ןה לודיגו החימצב יוטיב ידיל
   .תיבטימ תישונא תוחתפתהב ילאסרבינואו יזכרמ
 

 עוריא הווהמו ונלש םולחו חיש ,רקחמ ,הבישח לש םינש ךורא הלשבה ךילהת לש יוטיב וניה הז סנכ
 לופיטב ומושייו ינחורה דמימה תחכנהבו היפרתוכיספל תוינחור ןיב רוביחב ךרד תצירפו לארשיב ירוטסיה
 ילודגמ טנמגרפ 'תנק 'פורפ ןתיי סנכב תיגיגחה החיתפה תאצרה תא .הדשהו הימדקאה בוליש ךות ישפנ

 םע .גשגשמו הלוע לופיטל חור ןיב בולישה ץראב םג ,תאז םע .הז םוחתב םלועב םיאנילקהו םירקוחה
 םהב שיש תוילופיט תוטישב ץראב תעכ רבכ םייקה ןוויגהו יובירהמ ונעתפוה ונחנא וליפא סנכה תנכה
  .הז םוחתב הפנעה תוליעפהמ תצקמל קר המב תתל ונלוכי הז סנכב .חורה םע םיבוליש
 

  הבישחהו בלה תובחרתהו גולאיד ,חיש םדקי סנכהשו "דלי לש תונרקס" סנכל םכמיע ואיבתש תווקמ ונא
 לש םהייחבו םדאה תייווהב ךכ לכ בושחהו יזכרמה דמימה תנבהל םינווגמה םירעשב הסינכה ךילהתב
 םיניינועמה םירקוחו םילפטמ תשרו הליהק תריצי םדקי סנכהש תווקמ םג ונא .םיצעונו םילפוטמ
 תונוש תויוליעפ ןנשי תעכ רבכ .הז בולישב תונומטה תוברה תויורשפאה םושייבו רקחב קימעהלו ךישמהל
 תוחמתהב ינש ראותל תינכות תחיתפ ןהיניבו היפרתוכיספל תוינחור ןיב רוביחה םודיק ןתרטמש
 הילאוטקאוכיספ ןויליג לש ידיתע םוסרפו ,הפיח תטיסרבינואב חור-שפנ-ףוג תיביטרגטניא היפרתוכיספב
  .חורו לופיט לש הז ינויח בולישב קוסעי רשא לארשיב םיגולוכיספה תורדתסה לש
 ,ןח לש םיכר רוא יווק תווחל היהי ןתינ ובש בחרמ רשפאת הז םויב ונלוכ לש תוסנכתההש תולחאמ ונא
  .םינווגמה וירעש לע חורל ילופיטה השעמה תא םירבחמש דסחו םות
 

 רצנ-וסור תינינפ ר"ד                                                                                          סלזיימ הרפע 'פורפ
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   םדאה חור חופיטו רקחל יאטיסרבינוא-ברה זכרמה

 )המקהב התע אוהו הפיח תטיסרבינוא י"ע רשוא(

 .וב םירבחהו זכרמה לש הפנעה תוליעפה לש תואמגודה תחא הווהמ יחכונה סנכה

 תותד ךותב תינחור תוחתפתהבו תוינחורב ןיינעה תונורחאה םינשה תורשעב רבוג ולוכ םלועה יבחרב
 תוחיתפהו הנבהה םודיקו הארוה ,רקחמב יזכרמ דיקפת שי םלועבו ץראב הימדקאל .ןהל הצוחמו
 יתרבח-ורפהו יטסילרולפה הרשקהב תוינחורה לש לאיצנטופה תנבהבו ישונאה םויקב ולא םידממל
 .הרבחה תמרבו טרפה תמרב תישונאה תוחתפתהל םורתל

 : וניה  זכרמה לש ןוזחה
 ישונאה םויקב ינחורה דממה לש הנבההו עדיה םודיק •
  םהל יוארה םוקמל ,המבה זכרמל הימדקאל םדאה חורו תוינחור לע םידומילו רקח תאבה •
  בחרה רוביצב ולא םידממל תושיגנו תוימיטיגל תריצי •

 תיטסילוה הסיפת לע ססבתמו תימוחת בר תוסחייתה ללוכש ,יאטיסרבינוא-בר תוניוצמ זכרמ וניה זכרמה
  .ולש העידיה יכרד לשו )חור ,שפנ ,ףוג( םדאה עבטו ישונאה עדיה לש הבחרו

 אטבמו ימדקאה ףונב ידוחייו ךרד ץרופ אוה ידסומ ברו ירנילפיצסיד-בר הלועפ ףותיש לש הזכ יטסילוה לדומ
 .םדאה חורבש בוטה תא תויטסילרולפה ויתוסיפתבו ינוגראה והנבמב ףקשמו

 ,הפיח( תואטיסרבינוא 5 לש םיגיצנ םהבו )הדש ישנאו םירקוח( םישנא 25 -כ הנומ זכרמה לש המקהה תווצ
  .)סרפ ימדקאה זכרמה ,תפצ תימדקאה הללכמה( תוללכמ רפסמו )ןוירוג ןבו ןליא-רב ,םילשורי ,ביבא-לת

 תטיסרבינואב לשמל ,םימוד םיאשונב םיקסועש םלועב םייזכרמ םיימואלניב םינוגרא רפסמ םע םירשק תווצל
  .ב"הרא ,דרופנטס תטיסרבינואבו ילקרב תטיסרבינואב ,קרוי-וינב היבמולוק

 :תוללוכ זכרמה תורטמ

  ןויע ימיו םיסנכ ,רקחמ םודיק •
   םידומיל תוינכותו הארוה םודיק •
  ל"וחבו ץראב עדמ תודסומו עדמ ישנא םע םירשק חותיפ •
 תודשב תויעדמ תויאר יססובמ םימושיי םודיקו ץועי ,עדימ תצפה הז ללכבו– הליהקל תורש ןתמ •

   תוצובק ןיב םיסחיבו םייקסע םינוגראב ,תואירב ינוגראב ,ישפנ לופיטב ,ךוניחב : םינוש

 הליהקב תוליעפו רקחמ ,דומיל תוינכותב םיקסועש םימושיי הכ דע ולש הלועפה יפותישו ויתויוליעפ ןיב •
  :תואירבו ךוניח ינוגראב רקיעב
o חור-שפנ-ףוג תיביטרגטניא היפרתוכיספב ינש ראותל תינכות םודיק 
o ןוטלפט ןרק ןומימב היפרתוכיספב תידוהי תוינחור לש אשונב רקחמ 
o ןומימב לארשיב םיידוסי רפס יתבב "בלהו תעדה תמכח" -  21ה האמה תויונמוימ םושייל רקחמ 

ISF  ךוניחה דרשמ םע ףותישבו  
o ךוניחב םסקו תועדומ חור :תננובתמ היגוגדפ :אשונב יצרא סנכ 
o תיוושכע תוינחור רקחל רפסמב 9 – ה יצרא סנכ  
o םיאפורו םירומ תרשכהב תיתפכיא הביבס תריציל + סומסרא תינכות חותיפב תופתוש 
o ךוניחב הביטימו תיתפכיא הביבס חופיטל יאטיסרבינוא-בר ימניח יטנרטניא סרוק תיינב 
o םייקסע םינוגראבו תואירב ינוגראב סנלופדניימו םייביטלפמטנוק םילכ םושיי 
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תינילק הנדס  
   2019 ץרמ 8 ישיש םוי

 
Clinical Workshop 

 

Understanding and Addressing Spirituality in Psychotherapy:   
A Basic Skills Workshop 

Prof. Kenneth Pargament 

  
This workshop is designed to provide participants with basic skills in spiritually integrated 
psychotherapy.  We start by defining spiritually integrated therapy and basic competencies in 
this domain, and then go on to review the challenges of attending to spirituality in counseling.  
The large part of the workshop focuses on:  (1) a framework for conceptualizing and 
evaluating spirituality in the life of the client; (2) a multi-level model of spiritual assessment, 
and; (3) illustrations of the ways practitioners can help clients draw upon spiritual resources 
and address spiritual problems to facilitate their health and well-being.  The workshop draws 
upon case examples, research studies, video clips, and group discussion.  

  



                                       

8 
 

 סנכב םיליבקמ םיבשומ בבס

 תוחתפתהו יוניש יכילהתל ףונמכ העדות יבצמ :1  בשומ

 ךשמהב םסרפתי םוקימ

 )הפיח תטיסרבינוא( הנשוש והיבא ר"ד :ר"וי

 הנחוא 'ץיבוקרב הביבא ר"ד ימצע תעדותו היצטידמ .א
 יתפרצ ןרק ר"ד העדות ינשמ םירמוח תססובמ היפרתוכיספו תויטסימ תויווח .ב
  רואנ הייל 'בג תישיא היצמרופסנרטל רעשכ עבטב תוינחור תויווח .ג
 תורכזיהה תעפות םע םיזורד םילפטמ לש םתודדומתהו םהיתוסיפת :הקינילקל עיגמ קוטונשכ .ד

  רוטנ אהמ 'בג םיזורדה ברקב םדוק לוגלג לע רובידהו
 דדוע ר"ד היפרתוכיספב תוינחור לע תיטסיהדוב ןז הביטקפסרפ - ימצעל רבעמש המ לעו ינאו ינא .ה

  לברא
 

 
 לוכשב ינחור יוויל :"רבשה ףס לע ותיא בש" : 2  בשומ

 ךשמהב םסרפתי םוקימ

 )ריכב רטאיכיספ( ובנ הפוי בדנ ר"ד :ר"וי

 תויוסנתהו םירקמ ירואית ובלושי הז בשומב

 ףירש ןליא רמ תולוכש תוחפשמ לש םיינחור םיכרצ ?"ןיידע הרוק ךיאו" .א
 יתימא ידרפ 'בג "וידחי םהינש וכליו" :לוכשו ןדבואו ינחור יוויל .ב
 הללאדבע הדיאפ 'בג תאצל לזרבה רודכל תתל ןולח חותפל .ג
 ןוטא-סקופ לחר 'בג "לוכשו ןדבואב לופיטב תוינחור -חורו המישנ" .ד
   סקייס-רהוז הואנ 'בג ,רטכש הביר 'בג ןוסא רחאל הביתכ תנדס :אושנמ השק תעב :תוסנתהו אנדס .ה
 
 

 תידוהי תינחור היפרתוכיספ : 3  בשומ

 ךשמהב םסרפתי םוקימ

 )תפצ תימדקאה הללכמה( אריפש רבדמ-חור הנאירמ ר"ד :ר"וי

 תויוסנתהו םירקמ ירואית ובלושי הז בשומב

 ןורדג הכרב הוויז 'בג תרחואמ תוקוורב לופיטב ןוקיתו רבש :ישיא אל אוה ילש םיהולא .א
 בונ הרובד 'בג  תוילופיט תוכלשה -םיהולא םע תורשקתה יכרדו תורשקיה יעצפ .ב
 יבירג ריפש לעי 'בג הנווכו שפנ ,העדות - י"כנתה לופיטה לש הטקשה הכפהמה .ג
 תאיל 'בג תונמאב לופיטל )"המימי"( תיתרכה הבישח דומיל ןיב בלשמה הדובע לדומב תוסנתה .ד

 רקוצ
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  תילופיטה היישעבו תישיאה תוחתפתהב :חורו שפנ-ףוג ירוביח : 4  בשומ

 ךשמהב םסרפתי םוקימ

 )הפיח תטיסרבינוא( שונא איג 'פורפ :ר"וי

 םירקמ ירואית ובלושי הז בשומב

 ןיטסנורב ינבא תניע 'בג Self שי דחא לכב .א
 וטו'ציפ הד תליא 'בג המשנ-חורה דממל )Somatic Experience( תיטמוסה היווחהמ .ב
 ןמנייש דורמנ ר"ד לופיטה רדחב חורה תמצעה - םישגפנ שפנהו ףוגה וב םוקמה .ג
 הימרי תירונ 'פורפ NIA)( הינ תטישב שפנ-ףוג תוינחור .ד
 

 )תועמשמ דקוממ לופיט( היפרתוגול –5 'א בשומ

 ךשמהב םסרפתי םוקימ

 בודיוד ןתנוי ר"ד :ר"וי

 תויוסנתהו םירקמ ירואית ובלושי הז בשומב

 תאיצמל האירקהו יטאונה דמימה – ״...לופא לבל יתכלה ,לוקה ארק יכ יתכלה ,יתכלהו ארק לוק״ .א
 רצנ-וסור תינינפ ר"ד תועמשמ

  ןברב הנפד 'בג לופיטב תועמשמו תוירחא ,תויטנתוא :היפרתוגולה תפס לע .ב
  קביר בניע 'בג  לופיטב תועמשמ תאיצמל ביתנכ קחשמ :היפרתוגולו וגל .ג
-וסור תינינפ ר"ד תועמשמל ךרדב היווחו הריצי ,תויטארקוס תולאש - "?הכייא" :תוסנתה תנדס .ד

 קביר בניע 'בג ,ןברב הנפד 'בג ,רצנ
 

 תינחור היפרתוכיספו תיטסיהדובה ךרדה :6  בשומ

 ךשמהב םסרפתי םוקימ

 )הפיח תטיסרבינוא( ןוסנורהא רמת ר"ד :ר"וי

 םירקמ ירואיתו היצטידמ ובלושי הז בשומב

 רב-לא יטס ףסא רמ  ימצעה תסיפת לע תיטסיהדוב הביטקפסרפ ?לופיט וא לוגרת .א
 רומ-ןמלה ילט 'בג םזיהדובה יארב לבאו ןדבוא "םיימשה הצקב" .ב
 בואל היאמ 'בג תואדווה יאבש המכוחהו הלמח .ג
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  תוינחורו הזילנאוכיספ :הבהאו הריש הנומא :7  בשומ

 ךשמהב םסרפתי םוקימ

 )הפיח תטיסרבינוא( רימא הנד ר"ד  :ר"וי

 םירקמ ירואית ובלושי הז בשומב

 תניע 'בג לופיטבו תיטילנאוכיספה הבישחב הנומאה גשומ לש וייוטיבו וילוגלג – ןימאהל ךרוצה לע .א
 יחדלפ

 ןמיונו גנוי יפ לע לופיטבו הירואיתב תוינחור לע – הילע עיבצהל ךרוצ ןיא ,םש הנויה .ב
 לרפ איג רמ

 לאינק בונוויא-ארק תור ר"ד ?וז תא וז אפרל תולוכי הלבקהו הזילנאוכיספה דציכ .ג
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 סנכב םיגיצמה
 רקובה תאילמ

 
  טנמגרפ 'תנק רוספורפ

Prof. Kenneth Pargament 
 

Kenneth Pargament is professor emeritus of psychology at Bowling Green State 
University and Adjunct Professor in the Menninger Department of Psychiatry at Baylor 
Medical School.  He has served as Distinguished Scholar at the Institute of Spirituality and 
Health in Houston.  He has published over 300 articles on religion, spirituality, and health, 
and authored The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice and 
Spiritually Integrated Psychotherapy: Understanding and Addressing the Sacred.  Dr. 
Pargament is Editor-in-Chief of the 2013 two-volume APA Handbook of Psychology, 
Religion, and Spirituality. Among his awards are the Oskar Pfister Award from the 
American Psychiatric Association in 2009, the Lifetime Achievement Award from the 
Ohio Psychological Association in 2010, the Distinguished Service Award from the 
Association of Professional Chaplains in 2015, and the first Applied Psychology of 
Religion and Spirituality Award from Division 36 of the American Psychological 
Association.  He received an honorary doctor of letters from Pepperdine University.  He 
was recently cited as one of the 50 most influential living psychologists in the world today. 
 Dr. Pargament has been married 43 years to his wife, Aileen, has two children, two 
daughters-in-law, and one very new granddaughter.   
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םיליבקמ םיבשומ  

 תוחתפתהו יוניש יכילהתל ףונמכ העדות יבצמ :ןושאר בשומ

 ץועייל גוחה - ךוניחל הטלוקפב הפיח תטיסרבינואב לגס תרבח ,הנחוא ץיבוקרב הביבא ר"ד .1
 .חומה רקחל ארפס דנומדא זכרמו ,הכרדהו הארוה הדימלל גוחהו םדאה תוחתפתהו

 avivabo@edu.haifa.ac.il :ליימ
 

 תינילק הרשכה תלהנמו תינילק תרקוח ;לארשי ימוקאה ןוכמ הפתוש תדסיימ ,יתפרצ ןרק ר"ד .2
  .Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies -ס"פאמ ןוגראב הלועפ יפותישו

 keren.tzarfaty@gmail.com :ליימ
 

 ךרד םדאה לע עבטה לש הביטימה העפשהה תא תנחובש תרקוחו עבטב תיטסיפרת ,רואנ הייל 'בג .3
 ישנא הרישכמו הצרמ ,תועסמ הליבומ הייל .עבטב םימייקתמה יופירו תוחתפתה החימצ יכילהת
 .עבטה םע דובעל לופיטו ךוניח
 liawaysofknowing@gmail.com :ליימ
 

 .הפיח תטיסרבינוא ,דחוימ ךוניחל גוחה ,ךוניחל הטלוקפב תיטנרוטקוד ,רוטאנ אהמ .4
 maha.natoor@yahoo.com :ליימ
 

 תינכותהו א”ת ’נואב האופרל ס”היב רגוב ,טסיפרתוכיספו החמומ רטאיכיספ ,לברא דדוע ר"ד .5
 זכרמבש סנלופדניימה תאפרמ שארב דמועו דסיימ .א”ת תטיסרבינואב תיטילנאוכיספ היפרתוכיספל
 לש םילפטמה תינכות רגוב .תיטרפ תרגסמב ץועייו היפרתוכיספב קסועו עבש ראבב שפנה תואירבל
 תיב תרגסמב .רפסה תיב לש םילפטמה םוחת שארב דמועו ,הארוהה לגסב רבחו המרהד-וכיספ
 קסועו תוערפה ןווגמב ינטרפ לופיטב קסוע ,תווצלו םילפוטמל היצטידמ תוצובק החנמ םילוחה
 הרוגח לעב .סנלופדניימ תוססובמ תושיגו תיטסיהדובה שפנה תרותב םילפטמ לש הרשכהו הארוהב
 .קובמב לילחב ןגנל הסנמו הטארקב הרוחש
 oded.arbel@gmail.com :ליימ
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 לוכשב ינחור יוויל :"רבשה ףס לע ותיא בש" :ינש בשומ
 

 םיתורישהו החוורה דרשמב לוכשו ימואתפ ןדבוא יבצמב לופיטל הדיחיה לש יצרא חקפמ ,ףירש ןליא .1
 יגוז לופיטל תונחתהו לוכשו ימואתפ ןדבוא םוחת להנמ ,ילאיצוס דבוע וניה  ןליא ,ןכ ומכ .םייתרבחה
 .החוורה דרשמ ,יתחפשמו

   ilans@molsa.gov.il :ליימ
 
 תינחור הוולמכ םינש שש ךשמב הדבעו ,אביש ח"יבב הנושארה תינחורה הוולמה התייה יתימא ידרפ .2

 ןדבוא לש תוביסנב םהיריקי תא ודביאש החפשמ ינבל תינחור הוולמ ידרפ םויכ .רמושה לת סיפסוהב
 .חצר וא תודבאתה ,םיכרד תנואת תובקעב ימואתפ
 fraidie@zahav.net.il :ליימ

 
 תינחור הוולמו תיברעה הרבחב הלא זכרמ לש עויס זכרמב תילאיצוס תדבוע ,הללאדבע הדיאפ .3

 ,תומילא לש םינוש  םימוחתב ,אנכ רפכב החוורה תקלחמב הנש 19 ךשמב הדבע הדיאפ .תכמסומ
 רפכ תימוקמ הצעומב השיא דמעמ תצעויכ הנהיכו םידחוימ םיכרצ םע תוחפשמ יווילו יתחפשמ לופיט
 האצותכ ימואתפ ןדבוא ווחש תוחפשמל עויס זכרמ תלהנמ 2012 תנשמ  .םינש שולש ךשמל אנכ
 ,םילפוטמה יכרצ תא התסיפת ךותמ ,םויכ .ןופצב תיברעה הרבחל תודבאתהו םיכרד תונואת ,חצרמ
  התדובעב ינחורה יווילה תא תבלשמו ם"במר יאופרה זכרמב תכמסומ תינחור הוולמכ הרשכוה

 faida@elah.org.il :ליימ

 ,תואירב תרצוי חור - תורבח ןוגרא תי"לכנמו תדסיימ .תיתחפשמ תלפטמ א.מ ,ןוטא-סקופ לחר .4
 םידדומתמה םידיחיו תוחפשמ יווילב תיחמומ .הריציו חור תועצמאב יאופרה זכרמה תמצעהל לעופה
 חותיפל ,האופרו לופיט ישנאל תוצובק תחנמ ,הכירדמו תינחור הוולמ .ןדבואו רבשמ ,הלחמ םע
 .תינחור החימצו תועדומ
 rachel.ettun@gmail.com  : ליימ

 
 המוארט יבצמב תודדומתהל הדיחיב תיצרא הכירדמו תיכוניח תצעוי הניה הביר רטכש הביר 'בג .5

 הריבעמו ינחורה יווילה לש םילכהו הסיפתב תומלתשה הרבע רשא , ךוניחה דרשמ י"פשב םוריחו
 ןמזב םייעוצקמ םיתווצל ץעיילו ךומתל תארקנ איה התדובעב .תויכוניח תוצעויל םוחתב תויומלתשה
  .ןוציק יבצמו ןוסא
 Riva_riva@walla.com :ליימ

 
 תקסועה  תכמסומ תינחור הוולמו הכירדמ ,תילאיצוס תדבוע הניה הואנ  סקייס-רהוז הואנ 'בג .6

 .עוצקמ ישנאל הכרדהו תואנדס תייחנה ,םילשא טניו'גב ינחורה  יווילה םוחתב חותיפב
 naavazs@jdc.org   :ליימ
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 תידוהי תינחור היפרתוכיספ :ישילש בשומ

 היגולוכיספב טרוטקוד תמייסמ ,המרדוכיספב הכירדמו תלפטמ תיטסיפרתוכיספ ,ןורדג הכרב הויז .1
 ןוכמה תלהנמ .תודיסחה יפ לע םיינחור םיטביה לע שגדב יתצובקה לופיטה הדשב הווקת אשונב
 .המרדוכיספל ימלשוריה
 zivabg18@gmail.com :ליימ
 

 היגולוכיספלו לארשי תבשחמל הצרמ .םילפטמ תרשכהבו הכרדהב ,לופיטב תקסוע .א.מ ,בונ הרובד .2
 .בורקב רוא הארי ישילשה הרפס .תידוהי

 devorah.nov@outlook.com :ליימ
 

 תטיש תחתפמ .N.L.P Certified Trainer  .ץועייו היפרתוכיספב )תונייטצהב( M.A ,יבירג ריפש לעי .3
  .היפרת-לבייב
 bibletherapy1@gmail.com  yaligaribi@gmail.com  :ליימ
 

 תטיסרבינואב םדאה תוחתפתהו ץועייל גוחב תיטנרוטקוד .)M.A( תונמאב תלפטמ ,רקוצ תאיל .4
 .תבתוכ הלא םימיבש טרוטקודה םג ךכו ,)המימי( תיתרכה הבישחב הקסע הבתכש הזתה .הפיח
 ."תידוהי תוינחור תבלשמה היפרתוכיספ" רקחמה טקיורפ תזכרמ
 liat.zucker@gmail.com :ליימ

 
 

  



                                       

15 
 

 תילופיטה היישעבו תישיאה תוחתפתהב :חורו שפנ-ףוג ירוביח :יעיבר בשומ
 

 תורשכה תחנמו תכירדמ ,תכמסומ IFS תלפטמ ,תיטסיפרתוכיספ ,MSW ,ןיטסנורב ינבא תניע .1
 .IFS-ל ילארשיה ןוכמה לש הפתוש תדסיימ .IFS-ל ימלועה זכרמה םעטמ תימואלניב
 einat@ifs-israel.org :ליימ
 

 תכמסומ הכירדמו תלפטמ ,תינילק היגולוכיספב MA ,תיטסיפרתוכיספ ,וטו'ציפ הד תליא 'בג .2
 בשק תורשפאמה ,תימינפ הכרדהל רוביח תואנדס החנמו תחתפמ .)SE( תיטמוסה היווחה תטישב
 .תיטרפ הקינילק תלעב ,ונתאמ דחא לכב םייקה דחוימ לוקל
 ayeletadep@gmail.com :ליימ
 

-ףוג תאופרל ילארשיה זכרמה דסיימו לארשיב תיביטרגטניאה האופרה יריכבמ ,ןמנייש דורמנ ר"ד .3
 ךוניח לדומ חותיפל ,תימואלניבה הריזהמ ךוניח ירקוח ץבקמש ,"ךוניחה תמשנ" םזימ זכרמ .שפנ

 ,הילרטסוא ,לארשיב םייעוצקמ םיזכרמב ךוניח ישנאו םילפטמ החנמו דמלמ .ידיתע יביטרגטניא
  .ב"הראו הפוריא
 nimush123@gmail.com :ליימ
 

 תקסוע ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תדמלמ ,תיחמומ תינילק תיגולוכיספ ,הימרי תירונ 'פורפ .4
 .הינב 1 ןאד הרוחש הרוגח תלעב ,סנלופדניימבו תיבויח היגולוכיספב
 yrmiyanurit@gmail.com :ליימ
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)תועמשמ דקוממ לופיט( היפרתוגול   :ישימח בשומ

 רקחמו הארוה תתימע ,תויונמואו הרבחל הללכמב הריכב הצרמו תרקוח ,רצנ-וסור תינינפ ר"ד .1
 )תימויק( תיטסילנויצסזקא היגולוכיספ ,תיבויח היגולוכיספ :םימוחתב החמתמ .הפיח תטיסרבינואב
 ילגעמב החימצו יבויח יוניש יכילהתו ,תישפנ החוור ,תינחור תוחתפתהו תוינחור ,םייחב תועמשמו

 היפרתוגולל הרשכהה תינכות שאר ,תיטסיפרתוגול .םינוש םינוגראבו םיימדקא תודסומב ,םייחה
  .ולא םימוחתב םירפס לש הפתוש תכרועו ביבא-לת תטיסרבינואב
 pninit.russonetzer@gmail.com  :ליימ

 

 .ח"פשב הכירדמו תיאמצע הקינילק תלעב .הכירדמו תיחמומ תינילק תיגולוכיספ ,ןברב הנפד 'בג .2
 .ביבא לת תטיסרבינואב  Associate in Logotherapy ל תינכותה תרגוב

 Dafna.baraban@gmail.com :ליימ       
 

  Associate in Logotherapy ל תינכותה תרגוב .הכירדמו תונמואב תלפטמ ,קביר בניע 'בג .3
  .ביבא לת תטיסרבינואב
 Eynav.ribak@gmail.com :ליימ
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 תינחור היפרתוכיספו תיטסיהדובה ךרדה :ישיש בשומ

 .תונוש תורגסמב תיטסיהדוב היצטידמו היפוסוליפ דמלמו דמול ,לגרתמ ,רב-לא )יטס( ףסא רמ .1
 .תיכוניח הביטקפסרפמ תיטסיהדובה ךרדה תא רקוחש טרוטקוד םייסמ
 satielbar@gmail.com :ליימ

 
 ,תיטסיהדובה שפנה תרותל ס״יב - ״המרהד-וכיספ״ב היצטידמו הירואית תדמלמ ,בואל היאמ 'בג .2

 -״ימוקאה״ב םידומילה תינכות תרגוב ,המרדוכיספב תכמסומ תלפטמ .תונוש תורגסמבו
 .תיטרפ הקינילקבו תוצובקב תושיגה שולש ןיב םיבוליש השוע .תיתוסנתה היפרתוכיספ
  mayalaub@gmail.com :ליימ

 
 .תיטסיהדוב השיגב תוצובק תחנמו תיטסיפרתוכיספ ,רומ-ןמלה ילט 'בג .3

 tal.h.mor@gmail.com :ליימ

 

 תוינחורו הזילנאוכיספ :הבהאו הריש הנומא :יעיבש בשומ

 הזילנאוכיספב ימוחת-ןיבה טרוטקודה לולסמב הדימלת ,תינילק תיגולוכיספ איה ,יחדלפ תניע 'בג .1
 .תיטרפ הקינילקב תלפטמ ,םדאה תוחתפתהו ץועיל גוחב

 einatfz@gmail.com :ליימ
 

 ראותל דימלת ,ם-יב הלימה תויונמואל ס"היבבו א"ת 'נואב הרומ ,ינאיגנוי יאקיטילנא לרפ איג רמ .2
  .הפיח תטיסרבינואב ישילש
 wabimini@gmail.com :ליימ
 

 לארשי תודלותל גוחב הצרמ .רדגמו הזילנאוכיספ ,הלבק תרקוח ,לאינק בונוויא-ארק תור ר"ד .3
 תושדק" הרפס הזילנאוכיספל א"ת ןוכמבו ןמטרה םולש ןוכמב רקחמ תתימע ,הפיח תטיסרבינואב
 ץוביקה ,םייח ןב לליה תרדס( 2014 תנשב רוא האר "ידוהיה סותימב חישמה תוהמיא- תושודקו

 למרכ תאצוהב רוא האר "הלבקבו הזילנאוכיספב הדילה -שונא ילבח" ,שדחה הרפס .)דחואמה
 )2011( "ללכ םלועב טקש ןיא" הריש ירפס ינש המסרפ .2018 ,"תוברתו תונשרפ" תרדס םע ףותישב
 תררוגתמ ,העבראל םא .2016 סומתיר תרדסב רוא הארש "תקתענ שפנה"ו ,בגנ לחר סרפב הכזש
 .םילשוריב
 rutkara@gmail.com :ליימ
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 םויס תאילמ

 

 תטיסרבינואב ךוניחל הטלוקפב לגס תרבח ,תיתוחתפתה היגולוכיספב 'פורפ סלזיימ הרפע רוספורפ .1
-2006 ךוניחל הטלוקפה ןקיד .תינחור תוחתפתהו ביטיהל ןוצרה תא ,םיבורק םיסחי תרקוח .הפיח

 ןיב רוביח יבחרמ םדקל הסנמו היכרד תא תדמולו חורה יבחרמב הסנתמ ,תינילק תיגולוכיספ ,2012
 .חורל הימדקאה
 ofram@edu.haifa.ac.il :ליימ
 

 היגולוכיספ ,תיבויח היגולוכיספ :םימוחתב החמתמה הצרמו תרקוח רצנ-וסור תינינפ ר"ד .2
 יכילהתו ,תישפנ החוור ,תינחור תוחתפתהו תוינחור ,םייחב תועמשמו )תימויק( תיטסילנויצסזקא
 שאר ,תיטסיפרתוגול .םינוש םינוגראבו םיימדקא תודסומב ,םייחה ילגעמב החימצו יבויח יוניש
  .ולא םימוחתב םירפס לש הפתוש תכרועו ביבא-לת תטיסרבינואב היפרתוגולל הרשכהה תינכות
  pninit.russonetzer@gmail.com :ליימ
 

 תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל רפסה תיבב ריכב הצרמ ,ינילק גולוכיספ אוה ,איר ובא םאשה ר"ד .3
 אוה ולש יזכרמה רקחמה םוחת .תוינחורהו תדה לש היגולוכיספב ימלוע םש לעב רקוחו ,ביבא לת
  .םיינחור\םייתד םיקבאמו תינור\תיתד תודדומתה
 aburaiya@gmail.com :ליימ
 

 ,לארשיב תיטילנאוכיספה הרבחב החנמ תיאקיטילנאוכיספ ,תינילק-תיגולוכיספ  ,רימא הנד ר"ד .4
 השולשו הריש ירפס השיש רואל האיצוה .תורפס תרקוחו תררושמ ,הפיח תטיסרבינואב לגס תרבח
 "םידעה לע דיעהל"ו ,)2013 ,סנגאמ( "הפש םוהת" ,)2008 ,סנגאמ( "שפנה לש תוירילה לע" :ןויע ירפס
 .)2018 ,סנגאמ(

 dana.amir2@gmail.com :ליימ
 

 םילולסמה תא זכרמו היפרתוכיספל הרשכה תוינכתב דמלמ ,יאקיטילנאוכיספ ,ןייטשגרב השמ ר"ד .5
 .א"ת תטיסרבינואב היפרתוכיספל תינכתב םימדקתמה
 moshebergstein@gmail.com :ליימ
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 תואצרהה יריצקת

 

 :רקובה תאילמ

 טנמגרפ 'תנק רוספורפ

Prof. Kenneth Pargament 

Sacred Matters: 
An Evidence-Based Rationale for Spiritually Integrated Psychotherapy 

 
This address presents an empirical rationale for why spiritually integrated psychotherapy 
makes good sense.  To place this presentation in a historical context, we begin by reviewing 
the long-standing tension and antipathy of the mental health field to religion and spirituality.  
After briefly considering the meaning of the terms “spirituality” and “religion,” we draw on 
research findings and examples from clinical practice to highlight several reasons for a 
spiritually integrated approach to psychotherapy and counseling: (1) many people see their 
lives through a sacred lens; (2) spirituality can be a vital resource; (3) spirituality can also be a 
source of problems; (4) many people prefer spiritually integrated mental health care; (5) 
spirituality cannot be totally removed from psychotherapy, and; (6) attention to spirituality 
may add to the effectiveness of treatment. 
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 :םיליבקמ םיבשומ

 תוחתפתהו יוניש יכילהתל ףונמכ העדות יבצמ :ןושאר בשומ

  הנחוא-ץיבוקרב הביבא ר"ד ימצע תעדותו היצטידמ

 תויכשמה םע תיפרגויבוטוא תוהז( יביטרנה ימצעל םייביטינגוק םיפוסוליפ עדיב תקלוחמ ימצעה תשוחת
 תעצומ .)יחכונה עגרב השוחתב השוחתב ןגועמה יתייווח ימצע( ילמינימ ימצעו ,)ימצע יומיד ,ןמזה ריצ לע
 לש היווחב הבר תיחומ תושימג הארמה רבטצמ רקחמ לע ססבתהב ,יטנדנסנרט-ימצע ,תישילש המר
.היצטידמ לוגרת תובקעב ,םהלש יחומה סיסבה םג ומכ ,ילאמינימהו יביטרנה ימצעה  

 

  יתפרצ ןרק ר"ד העדות ינשמ םירמוח תססובמ היפרתוכיספו תויטסימ תויווח

 םייוושכע םירקחמ .תויטסימ תויווחו תוינחור תורוסמל דימתמו זאמ ויה םירושק העדות ינשמ םירמוח
 .תויתועמשמ תויטסימ תויווח לש תושחרתה רשפאמ ,ךמותו חוטב לכימב ולא םירמוחב שומיש יכ םיארמ
 םירטאיכיספ םיבצמ לש הרמתה לע ולא תויטסימ תויווח תעפשה תא םיקדוב םוחתב םינוש םירקחמ
 ר"ד גיצת וז האצרהב .םיעיתפמו םיניינעמ םיאצממ םיגיצמו יגולוכיספו יתפורת לופיטל םידימעה םיפירח
 תאו וב תולגתמה תויטסימה תויווחה תא ,העדות ינשמ םירמוח לש רקחמה םלוע תא יתפרצ ןרק
.םיירטאיכיספ-םיגולוכיספ םיישק לע םתעפשה  

 

  רואנ הייל 'בג תישיא היצמרופסנרטל רעשכ עבטב תוינחור תויווח

 םינייפאמה תא ףושחתו עבטב תווחנה איש תויווח לש םיטיופארתה םיטביהב קוסעת וז האצרה
  .הרקמ ירואיתו םוחתב תירקחמו תיטרואית תורפס ךרד עבטב היווחה לש םיידוחייה

 

 רובידהו תורכזיהה תעפות םע םיזורד םילפטמ לש םתודדומתהו םהיתוסיפת :הקינילקל עיגמ קוטונשכ
  רוטאנ אהמ 'בג םיזורדה ברקב םדוק לוגלג לע

 .קוטונה תעפות םע )םיילאיצוס םידבועו םיגולוכיספ( םיזורד םילפטמ תודדומתהב תקסוע וז האצרה
 קלח הווהמה תיזורדה הדעב תלבוקמו תרכומ העפות יהוז .םדוק לוגלג לע רובידו תורכזיה ועמשמ קוטונ

 הרזע שופיחל ליבומה ישגר ישוקב הוולמ קוטונהשכ .םייחה תועמשמו תוומ ,ןדבוא תודוא חישהמ
 דקומה .יברעמ-יגולוכיספה חישה ךרד ןודנו יתד-יתרבחה חישה תולובגמ רבוע בורל אוה ,תיעוצקמ
 הפשה ןיב םתוא דימעמ קוטונה רשאכ ,תוברתה ינב ,םיזורדה םילפטמה לש טקילפנוקה אוה וז האצרהב
   תוברת שיגר לופיט לע ךכ לש תוכלשההו תיעוצקמה הפשל תימוקמה
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 דדוע ר"ד -היפרתוכיספב תוינחור לע תיטסיהדוב ןז הביטקפסרפ - ימצעל רבעמש המ לעו ינאו ינא
  לברא
 

 .קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה "ומיע ולוכ םלועה לדגתמ ,לדגתמ םדאש המ לכ"

 רבע לא ,דחא םדא לש היגולוכיספמ ךלה תונורחאה םינשה האמב היפרתוכיספה לש תוחתפתהה וק
 העונתה תורמל .תורשקיהו םיישיא ןיב םיסחי לע רבוגו ךלוה שגד ךות ,םימנפומ םיטקייבוא ןיב םיסחי

 ולש תוקקזנהו ולש ביטרנה ,וירשק ,ויתוקושת לע ,ימצעה תא תומש תויסאלקה תושיגה בור ,ןיידע ,וזה
 רבעמ אוהש ישפנ םוקמ דימתמו זאמ ושיגדה תונוש תוינחור תורוסמ ,ןתמועל .תילופיטה הנצסה זכרמב
 םדאה תעדותב תומשרנ ולאכ תויווח .ונממ לודג והשממ קלח שחו גזמתמ ימצעה ובש םוקמ .ימצעל
 ןחבנ וז האצרהב .המכחו הווקת ,תועמשמ לש רולדגמכו ,קומע יביטמרופסנרט ךרע תולעבכ תובר םימעפ
 ,דדועל תלוכיב ןודנ .ילופיטה שגפמב תושחרתמה תוינחור תויווחב הכימתו רושפאב לפטמה לש ומוקמ תא
 .לדגמו חימצמ רשקהב ןתוא םישלו ולאכ תויווח לש ןתעפוהל םימיאתמה םיאנתה תא תתל ףא ילואו

 ,ןזה הרומ םע שגפמה ןיב ףתושמב דחוימבו יטסיהדוב ןזה ןומיאה םלועמ תוליבקמב קוסעת האצרהה
  .סנלופדניימ תססובמ תימאניד ,תיטסינאמוה היפרתוכיספ ךלהמב שחרתמה שגפמה ןיבל
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 לוכשב ינחור יוויל :"רבשה ףס לע ותיא בש" :ינש בשומ

 ףוסו הנקיז ,םילוחה יתב ימוחתב הליחתב ,תונורחאה םינשה הרשע שמחב חתפתה ץראב ינחורה יווילה
 תובקעב יחרזאה לוכשה םוחתב ינחורה יווילב דקמתנ בשומב .לוכשהו ןדבואה םוחתל םג ךכ רחאו םייח
 ירופיס עמשנ ,םילוכשה החפשמה ינב לש םיינחורה םיכרצה לע ןנובתנ .תויודבאתהו חצר ,םיכרד תונואת
 בולישל הרשכה לע דמלנו תוברתהו  הפשה ,יפואה יפל םדא לכל ןווכמה ינטרפ ינחור יוויל לש םירקמ

החוורה דרשמ םעטמ לוכשו ןדבואב םילפטמ תדובעב תוינחורה .  
 םיילופיט םיתווצ ברקב לוכשו ןוסא יבצמ דוביעל תדעוימה תיתיוווח אנדס היהת בשומה לש ינשה יצחב
ןופטישה ןוסא תובקעב החתופש אנדס לש לדומ סיסב לע ,םייכוניחו . 
 .חותפ בלו אנדסל הביתכ ילכ םע אנדסל אובל םינמזומ
 

ףירש ןליא רמ    " תולוכש תוחפשמ לש םיינחור םיכרצ ?"ןיידע הרוק ךיאו"   
 םינעמ אוצמל ןתינ םאה ?םילאו ימואתפ לוכש ווחש החפשמ ינב לש םיידוחייה םיינחורה םיכרצה םהמ
 הלוכי איה םינעמ הזיאו תינילק תילופיט הביבסל תוינחורה השוע המ ?םיינחור םילכב םבאכל םימיאתמ
 תובר םימעפ רשא ,החפשמה ינב לש םינווגמה םהיכרצ לומל םיינוגראו םיינילק םיבחרמל םג איבהל
 .םהל עייסל הלוכי םיידוחיי םילכב ינחורה בחרמל תוסחייתה רשאו םהל  םיאתמ וניא יסאלקה לופיטה

 יתימא ידרפ 'בג "וידחי םהינש וכליו" :לוכשו ןדבואו ינחור יוויל
 ןויסינהמ .םייחה ףוסו ילוח ירבשמ םע תודדומתהב ומוקמש עוצקמכ ץראבו םלועב רכומ ינחורה יווילה
 תא ראתת האצרהה .לוכשו ןדבא םע תודדומתהב וכרע תא םיאור "המ)י(שנל םוקמ" טקיורפב שכרנש
 ןדבוא ווחש ימ םע םישגפמ ןיבל םהייח ףוסב םיאצמנה םישנא םע ינחור יוויל ישגפמ ןיב הנושהו המודה
 יווילה תמאתהל ךרדה לע תוננובתהו םישגפמ רפסמ רואית ךות ,םייחה ךשמה ךותב םיאצמנו לוכשו

 .םהלש ישיאה ינחורה בחרמה תסיפתל תונווכתה יפ לע םינוש םישנאל  ינחורה
 
 הללאדבע הדיאפ 'בג תאצל לזרבה רודכל תתל ןולח חותפל
 לחה עייסמ ילופיט ילכ והז .ימואתפ ןדבוא ווחש תוחפשמל רתויב בושח ילופיט ילכ וניה ינחורה יווילה
 םייחב השק יכה יטמוארטה רבשמה ירחא םתיבב וללה תוחפשמה םע )קייטניאה( ינושארה שגפמהמ
 םירבעמו םיישק ,רבשמב תואצמנה תוחפשמה יווילל םג יתועמשמ אוהו ימואתפ ןפואב רקי ןדבוא -םהלש
 .םהייחב םינוש
 

 ןוטא-סקופ לחר 'בג לוכשו ןדבואב לופיטב תוינחור -חורו המישנ

 שי ךכמ תוחפ אלו םהלש ינחורה בחרמל תוסחייתה תלבקב קומע ךרוצ שי םילוכש החפשמה ינבל
 ןדבואב םילפטמ לש הרשכהב יתצובקה הדימלה ךילהת תא ראתת האצרהה .ךכב ךרוצ םמצע םילפטמל
 םתדובע ךותב הז בחרמ בוליש לש םירופיסה תאו םיילאיצוס םידבועל יזכרמה רפסה תיבב לוכשו

  .תילופיטה
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   סקייס-רהוז הואנ 'בג ,רטכש הביר 'בג  ןוסא רחאל הביתכ תנדס :אושנמ השק תעב אנדס

 תודדומתהל םיתווצל עויסל הביתכ תנדס החתופ ןופטישה ןוסא ירחא  חטשה ןמ הלעש ךרוצ ךותמ
 .עוריאל ינחור-ישפנ דוביע לש הלחתה רשפאמה ךילהתל ,ןוסא יבצמ רחאל תינחור
  .תפתושמ תיתייווח הדימלל בשומה יפתתשמל רבעות אנדסה
 .הביתכ ילכ איבהל שי
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       תידוהי תינחור היפרתוכיספ :ישילש בשומ

 ןרק ידיב ךמתנה ,לארשיב תידוהי תינחור היפרתוכיספ טקיורפ לש רקחמה הדשמ קלח גציימ בשומה
 הללכמה( אריפש רבדמ-חור הנאירמ ר"דו )הפיח תטיסרבינוא( סלזיימ הרפע 'פורפ תושארב ,ןוטלפמט
  .)תפצ תימדקאה

  www.bridgesconsortium.net/grant-projects     ימואלניבה רקחמה רתאל
 תידוהי תוינחור תבלשמה היפרתוכיספ ילארשיה רקחמל רושיק
 jewishpsyche@gmail.com טקיורפה ליימ
 

 ןורדג הכרב הויז 'בג תרחואמ תוקוורב לופיטב ןוקיתו רבש :ישיא אל אוה ילש םיהולא
 

 תיווח אשונב  )case study(לופיט הרקמ .תודהיה יפ לע תינחור תונשרפל תיגולוכיספ תונשרפ ןיבש חתמה
 באכ ,תובזכא תפוצר תישיאה הירוטסיהה חותינ .הווקתל שואי ןיב הענה יגוז רשקל הפיאשהו תוקוורה
 לע שגדב ,תילופיטה היווחה תרשפאמ דציכ .םיהולא רחא שופיחהו תיתדה רוכינה תיווח לומ ,סעכו
 ?הדרחו תודגנתהל רבעמש המ תא ,תידוהי תוינחור
 

 בונ הרובד 'בג תוילופיט תוכלשה – םיהולאה םע תורשקתה יכרדו תורשקיה יעצפ
 

 תורשקיה יסחיו תוחתפתה יכילהת רשאכ ,ונלש תינחורה המזירפה תא הווהמ תיזיפ-וכיספה תואיצמה
 רזעל תויהל הלוכי שפנ-ףוגל )mindfulness( תובישק דציכ הארנ .םיהולאה םע רשקה לע םיכלשומ
 תודלי יעצפל תנקתמ היווח תווהל ולש לאיצנטופה תאו ,ונינפב ביצמ הז רשקש םירגתאה םע תודדומתהב
 ףסונ דמימכו היצאודיבידניאה ךילהת ךשמהכ הז רשק לש תוירשפא תוילופיט תוכלשה ןחבנ .םימדקומ
 .תיביטקייבוס-רטניאה השיגל
 

  יבירג ריפש לעי 'בג הנווכו שפנ ,העדות – י"כנתה לופיטה לש הטקשה הכפהמה

 תססובמ תילופיטה הקיטקרפה תא היפרתלבייבה השיגנמ ובש ןפואה תא ראתת תוסנתה/האצרהה
 י"ע תלהונמה שפנל ,ונלש םייביטקייבוסה םירופיסהמ תבכרומה העדותה ןיבש בחרמב ,ך"נתה ירופיס
 הריציו ,העדותבש םירופיסה רומישב תיבויחה הנווכה לא הבושק תועדומ תיינפהו ,וללה םירופיסה
 .ארקמה ירופיסבש תונתשהה תועצמאב םהלש תשדוחמ
 

  רקוצ תאיל 'בג תונמאב לופיטל )"המימי"( תיתרכה הבישח דומיל ןיב בלשמה הדובע לדומב תוסנתה

 החימצ יכילהת םירבוע םידמולה וב דומיל אוה ,"המימי" םשב םג רכומה תיתרכהה הבישחה לש דומילה
 לש )'םיקלח'( טסקטה יעטק ךרד תדמלנה תועמשמ םילבקמה םיגשומב שומיש ךרד םיישיא תוחתפתהו

 ,ינחור ,ישגר דממ -םדאה לש םינוש םידממ תבלשמ םא יכ ,תילכש קר הניא םיגשומה לש הנבהה .דומילה
 ליגר קלח וניאש( יתריצי-יתעבהה יומידה לש דממה דציכ םיגדא וז תוסנתהב .דועו ,יבשק ,ישעמ ,יתרכה
 .ולש תישיאה הנבהה םע םדאה לש םישדח םישגפמ ןמזמ )'תיתרכהה הבישח'ב
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 תילופיטה היישעבו תישיאה תוחתפתהב :חורו שפנ-ףוג ירוביח :יעיבר בשומ

 תורבחתה ןיבל ,תוקוצמבו תולחמב ,םיבואכמב תודקמתה ןיב הרירבה דימת התייה לופיטה םלועל
 עבטב ,םדאה תליהקב ,םילפוטמה לש ימינפה םמלועב םייובחה ולא –  םיעלקה ירוחאמש םיבאשמל
 תויתועמשמ תוינילקו תוירקחמ תויוחתפתהל םידע ונחנא ,תורוד המכ הזמ .ינחורה דממבו ונביבסש
 הז בשומ .דועו ,תועמשמ ,הרכה יבצמ ,ןוימד ,הווקת ,הנומא ומכ םיילופיט תוחוכ הפמה לע תומשש
 לאיצנטופה שומימל םניב רשקלו ,םתא םיבתכתמש תויוסנתהו לופיט ילכל ,הלאה םיבאשמל שדקומ
 םייתריציו םיאלמ םייח לש יביטקלוקהו ישיאה

 ןיטסנורב ינבא תניע 'בג SELF  שי דחא לכב
 ,יטנתואו ידוחיי ימינפ ןיערג ןומט םדא לכבש החנהה היוצמ IFS (Internal Family System)-ה לדומ בלב
 ךילהתל SELF-ה תויוכיא תאבה .דועו היציאוטניא ,הלמח ,ץמוא ,תונרקס ,תוריהב ומכ תויונמוימ לעב
 .תרכומה תישוחה הסיפתל רבעמ ןהש תוינחור תויוכיאו הקומעו הבחר הביטקפסרפ תוחתופ לופיטה
 תא ביחרנ .םייח ינשמו םייתועמשמ המצעהו המלחה יכילהת תרשפאמ SELF-ה לש תידממ ברה תלוכיה
 .םיפתתשמל יתייווח ךילהתב םג שחמויו רבסהה
 

 וטו'ציפ הד תליא 'בג המשנ-חורה דממל )Somatic Experience( תיטמוסה היווחהמ
 היווחה .ילופיטה ךילהתב המשנהו חורה ידממ בולישל סיסב תווהל לוכי )SE( תיטמוסה היווחה לדומ
 הראשנש תינפוג-תישגר "היגרנא" רורחשל ,המוארט-טסופו הדרח יבצמל לופיט תשיגכ החתופ תיטמוסה
 תונבות ,"המשנ-חור" יבצמל חתפכ ,"הרעסה ןיעב טקש" יבצמ תרשפאמ השיגה דציכ ריבסנ .ףוגב האולכ
 .תימינפ הייחנהו
 

  ןמנייש דורמנ ר"ד לופיטה רדחב חורו שפנ-ףוג ירוביח
 תמצועו יטיופארתה לאיצנטופה לע דמלמ תונורחאה םינשה תורשעב רבטצהש עדימ לש םוצע ףסוא
 סחייתת וז האצרה .ותעדותו ויתונומא ,ויתויוגהנתה ,ויתושגר ירמוחב – םדאב םימייקש המלחהה יבאשמ
 השיגה לע דמלנ .באכו הקוצמ ,הלחמ - ונלש םימודקה "םיביוא"ה םע שגפמב וללה תונבותה תועמשמל
 ,ףוגה תוחוכל תוחיתפו הכרעה ,הנבה ררועל האבש השיג ,םדא תדקוממ תוננובתהמ תעבונש תילופיטה
 .חורהו שפנה

 
 הימרי תירונ 'פורפ )NIA( הינ תטישב שפנ -ףוג תוינחור
 רובעש תינחור-תישיא תוחתפתה תינכתו העונתבש האנהה ןורקע לע תססובמה העונת תטיש הניה הינ

 תמרו ינפוג בצמ ,ליג לכב ,םדא לכל המיאתמ הינ .םהייחב תיתועמשמ הנפמ תדוקנ הווהמ ,םיבר םישנא
 תא השיגדמ הינ .יופירהו המיחלה ,דוקירה תויונמוא תומלועמ הארשה תבלשמ הינ ,העונת תטישכ .רשוכ
 וכרדב״ היישפוחו תכרדומ ,תמאתומ העונת תועצמאב ,רתויב םיקומעה םידברב שפנל ףוג ןיבש רוביחה
 ,ןיימדל ,דקמתהל דנימב םישמתשמ ,שגר םיעיבמ ,תינפוג היצנגילטניא םיחתפמ ,הינ ירועשב  .״ףוגה לש
 תמב קר הניה הינ ירועש ךלהמב תוסנתהה  .ונבש ידוחייה תא םיגגוחו םידבכמו  ,בלה תמושת תא ןווכלו

 תורשכה לש הרדס תללוכ תישיאה תוחתפתהה תינכת .םלועב תמאב תויהל םיצור ונייהש ךיאל תורזחה
-תישיאה תוחתפתהה תאו עדיה תא תוקימעמה ברעמהמו חרזמהמ תורוסמ לש בוליש לע תוססובמה
 .תינחור
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 )תועמשמ דקוממ לופיט( היפרתוגול :ישימח בשומ

 תאיצמל האירקהו יטאונה דמימה ״...לופא לבל יתכלה ,לוקה ארק יכ יתכלה ,יתכלהו ארק לוק״
   תועמשמ
 רצנ-וסור תינינפ ר"ד
 

 הדיקפת לע םיעיבצמ םיבר םירקחמ .םדאל תידוחייו תילסרבינוא ,ןימוי תקיתע איה תועמשמה תלאש
 רבשמ יבצמ םע תודדומתהב חתפמ ביכרמכ םג ומכ ,תיזיפו תישפנ החוורב םייחב תועמשמ לש יזכרמה
 ,רטאיכיספהו גולוריונה י"ע הדסונש תילופיט השיג הניה )תועמשמ תדקוממ היפרת( היפרתוגול .ןוכיסו
 םיגשומו דוסי תונורקע גיצת האצרהה .ינחור-יטאונה דמימה תא זכרמב הדימעמה ,לקנארפ רוטקיו 'פורפ
 הנדסלו םירקמה ירואיתל תיתגשמהו תיטרואית תיתשתכ תיטיופרתוגולה תילופיטה הסיפתב םייזכרמ
.בשומה תרגסמב וגצויש תיתייווחה  

 
 ןברב הנפד 'בג לופיטב תועמשמו תוירחא ,תויטנתוא :היפרתוגולה תפס לע
 

 תבחרהלו לופיטב ינחור-יטאונה דמימל רוביחל 'תיבג חור'ו יטרואית ןגוע לפטמל הקינעמ היפרתוגולה
  .וייחב תועמשמ רחא שופיחב םדאל םיעייסמו תפסונ הארמ םירשפאמה ,לפוטמה לש הייארה חווט

 תועמשמה יזמר לא לפוטמה ותיא איבמש ישוקל רבעמ םמורתהל תרשפאמה ,וז הארמ גצות האצרהב
 ילופיט הרקמ תגצהו 'תלפוטמ'כ תישיא תוסנתה תועצמאב תאז .תוירחאו הריחב ,תויטנתואל םוקמ תתלו
  .השחמהל

 

 קביר בניע 'בג לופיטב תועמשמ תאיצמל ביתנכ קחשמ :היפרתוגולו וגל
 

  ,גיצת האצרהה .ריעצ ליגמ לחה ,וייח ךרואל םדאה תא הוולמ םייחב תועמשמ רחא ישונאה שופיחה
 ריעצ ליגב רבכ ילופיטה בחרמב יוטיב ידיל תואב היפרתוגולה לש דוסיה ינבא דציכ ,הרקמ רואית ידי-לע
 .דליה ייחב םייזכרמ יוטיב יצורעכ קחשמו הריצי תועצמאב

 
  ,רצנ-וסור תינינפ ר"ד תועמשמל ךרדב היווחו הריצי ,תויטארקוס תולאש - "?הכייא" :תוסנתה תנדס
 קביר בניע 'בג ,ןברב הנפד 'בג
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 תינחור היפרתוכיספו תיטסיהדובה ךרדה :ישיש בשומ

 רב-לא יטס ףסא רמ ימצעה תסיפת לע תיטסיהדוב הביטקפסרפ ?לופיט וא לוגרת

 רשא ,דימת-םינתשמ םיביכר לש דיִּכְלּת ,טקורטסנוק לאכ ימצעה לא תסחייתמ תיטסיהדובה שפנה תרות
 לש העפשהלו וז הסיפתל סחייתנ הנדסב .לטומ אוה םהילא םיאנתהו םימרוגהמ ףרה אלל עפשומ
 .ישיא-ןיבה בחרמב שחרתמש יביטמרופסנרטה ךילהתה לע 'לופיט' גשומה רצויש המגידרפה

 

 בואל היאמ 'בג תואדווה יאבש המכוחהו הלמח

 הטילש יאב ןומיאהו ,רובשה בלה תונמוא ,תועיגפה חופיט תא השיגדמ תיטסיהדובה היגולוכיספה
 הנבהה איהש ,הלודג הלמח תדלונ ולאה תוקיטקרפהמ .תוררחשמ תוקיטקרפכ ,תואדווה יאל תורסמתהו

 .החוכנ תואיצמה תייארו המכוחה לש תישעמה

 
 רומ-ןמלה ילט 'בג םזיהדובה יארב לבאו ןדבוא "םיימשה הצקב"

 תויתמצועו תובכרומ תושוחת םע תודדומתה ונינפב םיביצמה ,םיכורא םיכילהת םנה לבא יכילהת
 ןדבואה ירחא לש םישדחה םייחה .םייח ונא הב תינוציחהו תימינפה תואיצמה תאו ונייח תא תונשמה
 .השובו המשא ףא םיתיעלו סופספו הצמחה לש תובשחמ ,רסוחו עוגעג תשוחתב םיוולמ ,לודגה

 תבכרומה תודדומתהב ונתושרל דומעל םילוכי יטסיהדובה לוגרתהו המכוחה םאהו ךיא קודבנ שגפמב
 .הדירפ םע תודדומתה – וזה השיגרהו
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 תוינחורו הזילנאוכיספ :הבהאו הריש הנומא :יעיבש בשומ

 תניע 'בג לופיטבו תיטילנאוכיספה הבישחב הנומאה גשומ לש וייוטיבו וילוגלג – ןימאהל ךרוצה לע
 יחדלפ
 ישוקה לומ לא ,תישונאה היווהבו תימויקה היווחב הנומאה גשומ לש יזכרמה ומוקמל סחייתא האצרהב
 הבישחב הז גשומ לש וילוגלגל ,טרפב סחייתא .םיימדקא םיחנומב ותוא ראתלו תילולימ הניחבמ וב זוחאל
-הרפכ ותוא סופתל הייטנה ןיב ,םויכ תמייקתמה תיטקלאידה העונתלו לופיטבו תיטילנאוכיספה
 הגירח רשפאמהו ״ץוחבמ״ לעפומה והשמכ ולש הייארה ןיבו םדאה ״ךותב״ היוצמה תישפנ היציזופסיד
 ןאקאל ,ןויב ,טוקיניו לש םתנשמ לע תונעשיה ךות םגדות תאזה הקימנידה .םייטנדנצסנרט םידממ לא
 .ןגייאו
 

 לרפ איג רמ ןמיונו גנוי יפ לע לופיטבו הירואיתב תוינחור לע – הילע עיבצהל ךרוצ ןיא ,םש הנויה

 תוינחורה םוקמ תודוא ןמיונ ךירא לשו גנוי .ג .ק לש םהיתונויער תא תויתיצמתב רוקסא יתאצרה חתפב
 ינשה טירחתה תא גיצא האצרהה לש ינילקה הקלחל אצומ תדוקנכ .וב לופיטהו ותוחתפתה ,םדאה שפנב
 בחרנ ילובמיס שורפ גנוי .ג .ק עיצה הל םיימיכלא םיטירחת תרדס( 'םורופוסוליפ םוירזור'ה תרדסב
 .ילופיטה רשקב בגשנהו יזונימונה דמימה תא הנויה תגציימ וב )תידגנ הרבעהו הרבעה יכילהת םיגציימכ
 תלעב תשרופמ תוסחייתהמ – דמימ ותוא לא תונוש תויוסחייתה םהבו םירקמ ירואית השולש גיצא
 בג תיינפהל דעו ,ישיא ןיבה רשקב תשממתמה הפוקשה חורב תוסנתה ךרד ,םיילמרופ-םייסקט םינממס
 .חורה םלועל לפטמה לש תשקיעו תנווכמ

 

 לאינק בונוויא-ארק תור ר"ד ?"וז תא וז אפרל תולוכי הלבקהו הזילנאוכיספה דציכ"
 םתוא ,םוחת לכ לש ןורוויעהו לשכה ירוזאב ןכו הלבקהו הזילנאוכיספה ןיבש תוקיזב קוסעת האצרהה
 םילכ וליאו והנשמל םורתל לוכי םוחת לכ המ ןחבנ .תומלועה ינש ןיב גולאידה תועצמאב אפרלו ךכרל ןתינ
 .תונושה תופשהו תופוקתה ןיב רבעמב ליאשהל ןתינ
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םויס תאילמ  

תינחור תוחתפתהל יביטרגטניא לדומ :חור יביתנ  

סלזיימ הרפע 'פורפ  

 יוניש תויווח לש יגולונמונפ רקחמ לע ססובמש תינחור תוחתפתה לש יביטטנט שדח לדומ גיצא האצרהב
 האוושהב תינחור תוחתפתהב םיידוחייש םיטביהל סחייתאו םיפסונ םירקחמו םילדוממ תונבות לעו ינחור

. תי ת וישיא תולשב וא תילמיטפוא תישגר תוחתפתה לש תוסיפתל   

  תוינחורו   תיבויח היגולוכיספ ןיב שגפמ תודוקנ :"ישילשה גוסמ םישגפמ"

 רצנ-וסור תינינפ ר"ד

 רשא יבטימ ישונא דוקפתב קסועו תונורחאה םינשב הצואת ספותש ירקחמ םוחת איה תיבויח היגולוכיספ
 ישפנ ילוח יבצמב היגולוכיספה לש יתרוסמה קוסיעה תא ןזאל   הרטמב חתפתה הרקמב אלש .היגולותפו

 ואצמנו קימעמ ןפואב תיבויחה היגולוכיספה תרגסמב ורקחנש תושגרהו תויווחהמ לטובמ אל קלח
תרכה ןוגכ ,םיינחור תושגרו תויווח ןתוהמב ןה ,תישונא החימצו תישפנ החוורל רישי ןפואב תורושק            

.(elation) ה  (awe and wonder)   חור תוממורתהו אילפ ,החילס ,הדות  

 תויווח ןיבל תיבויחה היגולוכיספה לש חתפתמה רקחמה םוחת ןיב בושחה שגפמב קוסעת האצרהה
. ךכמ קיפהל ןתינש תונבותבו ,תוינחור  

 

 תוינילק תוכלשהו םייתוברת םינייפאמ :םימלסומ ברקב םיינחור\םייתד םיקבאמ

 איר ובא םאשיה ר"ד

 ,הנורחאל דע .תישפנ החוורו תואירב לש םייבויח םירוטקידניאו תוינחורו תויתד ןיב ורשיק רבע ירקחמ
 םיקבאמ ,הלא םינפוא ןיב .היואר תיריפמא בל תמושתל וכז אל תוינחורו תד לש םייתייעב םינפוא
 וא ,תינחור\תיתד הנומאל ,םיהולאל םירושקה חתמו קפס ,טקילפנוק לש םייוטיב( םיינחור\םייתד
 וליג הלא םירקחמ יאצממ .תיעוצקמה תורפסב הלדגו תכלוה בל תמושתל םיכוז )םיינחור\םייתד םירשקל
 האצרהב .םתוא םיווחש הלא לש תישפנה םתחוורו םתואירב לע תוינסרה תוכלשה שי הלא םיקבאמלש
 םיטנמלאל ןתנית תדחוימ בל תמושת .םימלסומ ברקב םייתד םיינחור םיקבאמ לש העפותב דקמתא ,וז

   .ילופיטה גניטסב הילא סחייתהל רשפא םהב םינפואלו ,וז העפות לש םייתוברת

 

הקליר לש ותרישב האירק :יחצנה לא יארקאה ןמ  

רימא הנד ר"ד  

 קישמה דיקפת ,הקליר הירמ רנייר תאמ "וניאוד תויגלא" רשע יפ לע ררושמה דיקפתב קוסעת האצרהה
 .יחצנהו יחרכהה תא יארקאהו ףלוחה ןמ תצלחמ הרישה ובש ןפואבו ,לפטמה לש ודיקפתל םיבר םינבומב
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רנגאוו ןויב לצא הזילנאוכיספה לש דוסיכ הלמח  

ןייטשגרב השמ ר"ד  

 

 ןויסינ ךות ,ןויב דרפליו לש הבישחה תירואית ךרד רנגאו לש לפיסרפ הרפואל הבשקה עיצת האצרהה
 האצרהה ךלהמב .יזכרמ דוסיכ הלמחה דוסי לע תוננובתה תועצמאב הבישחה תירואית תא רישעהל
    .המצע הרפואה ךותמ םיעטק ועמשוי
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לע טבמב  - סנכה יבשומ  

 

םוקימ  
עבקנ םרט  

םוקימ  
עבקנ םרט  

םוקימ  
עבקנ םרט  

םוקימ  
עבקנ םרט  

םוקימ  
עבקנ םרט  

םוקימ  
עבקנ םרט  

 םוירוטידוא
טכה  

 

בשומ  
יעיבש  

 
 הזילנאוכיספ

תוינחורו  

  בשומ
ישיש  

 
 ךרדה

 תיטסיהדובה
 היפרתוכיספו

תינחור  

בשומ  
ישימח  

 
 היפרתוגול

 לופיט(
 דקוממ

)תועמשמ  

  בשומ
יעיבר  

 
  ירוביח
 שפנ-ףוג

 :חורו
 תוחתפתהב

 תישיאה
 היישעבו
תילופיטה  

בשומ  
ישילש  

 
 היפרתוכיספ
תידוהי תינחור  

בשומ  
ינש  
 

"  ותיא בש"
 ףס לע
 :"רבשה

 ינחור יוויל
לוכשב  

בשומ  
ןושאר  

 
 העדות יבצמ

 יכילהתל ףונמכ
 יוניש

תוחתפתהו  
 

11:15-
13:15 
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 סנכה לש תופתוש תויר"וי

 רצנ-וסור תינינפ ר"ד        סלזיימ הרפע 'פורפ

 

 

 )ב-א רדס יפל( סנכה לש תימדקאה הדעווה

 הימרי תירונ 'פורפ  ,הנחוא-'ץיבוקרב הביבא ר"ד  ,רימא הנד ר"ד

 אריפש רבדמ-חור הנאירמ ר"ד ,סלזיימ הרפע 'פורפ

 הנשוש והיבא ר"ד  ,רצנ-וסור תינינפ ר"ד 

 

 

 :סנכה תוריכזמ

 הנחוא הנינפ 'בג

 

  https://spiritpsych.edu.haifa.ac.il  :סנכה רתא

 /https://www.facebook.com/events/303012997085125   :קובסייפ



יו"ריות שותפות של הכנס:

פרופ' עפרה מייזלס וד"ר פנינית רוסו-נצר

חברי הוועדה האקדמית של הכנס )לפי סדר ה-א"ב(:

ד"ר דנה אמיר, ד"ר אביבה ברקוביץ'-אוחנה, פרופ' נורית ירמיה, 

פרופ' עפרה מייזלס, ד"ר מריאנה רוח-מדבר שפירא,

ד״ר פנינית רוסו-נצר, ד"ר אביהו שושנה

אתר הכנס 

  spiritpsych.edu.haifa.ac.il


