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מהם בעצם משחקי וידאו?

 משחקי מחשב, או משחקי וידאו בשמם המקורי, זמינים בכל רגע נתון במחשב, בסמארטפון, בטאבלט, באמצעות

 קונסולות, באולמות ארקייד וכדומה. על פי הערכות שונות, יש ברחבי העולם כמה מיליארדי שחקנים – גיימרים –

 שנהנים לשחק במאות מיליוני משחקים שונים, שמפעילה תעשייה חובקת עולם המגלגלת עשרות מיליארדי

 דולרים. חלק מן המשחקים משוחקים "און ליין" כנגד שחקנים נוספים ברחבי הרשת, אחרים משוחקים

כאינטראקציה של אדם מול מחשב או אדם מול שחקנים נוספים

 משחקי וידאו ומחשב הם חלק מהתפתחותו של העולם הדיגיטלי והשינויים המתרחשים בעטיו. למשחקים עצמם

  ישנן השפעות מרובות, חלקן אף מוכרות כהשפעות חיוביות וחלקן מוכרות כהשפעות שליליות
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יתרונות 

משחקי מחשב משפרים את הקואורדינציה ואת הזיכרון1.

 קידום עבודת צוות2.

במשחקי צוות, השחקנים יפתחו גם מיומנויות עבודה קבוצתיות, כי לפעמים הם צריכים להתאחד כדי להתגבר על 
אתגר מסוים.

בנוסף, זה גם מאפשר להם לפתח מיומנויות אחרות כגון לחשוב מהר לפעול בצורה משביעת רצון לפני בעיה 
שהתרחשה או אפילו לעבוד תחת לחץ כדי למנוע לאבד את המשחק.

3. משחקי מחשב משפרים קשב ותפיסה חזותית וכישורי מולטי-טסקינג

משחקי וידאו מסוג משחקי פעולה והרפתקאות מעודדים את הילדים להיות מאוד ממוקדים ולבצע משימות רבות 
בו זמנית. מחקרים מראים כי משחקי וידאו מסוג יריות בגוף ראשון ומשחקי באטל-רויאל כמו פורטנייט מפתחים 
בקרב ילדים את הקשב והתפיסה החזותית. גיימר מקצועני שמשתתף בטורניר ספורט אלקטרוני מפגין כישורים 

כמו של טייס קרב על סטרואידים.
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4. משחקי מחשב מעודדים יצירתיות ומפתחים את הדמיון

חוקרים מארצות הברית מצאו כי משחק חופשי במיינקראפט מעודד יצירתיות. במחקר שפורסם בכתב העת 
Creativity Research Journal השתתפו 353 משתתפים שחולקו לכמה קבוצות באופן שרירותי. חלקם שיחקו 

במיינקרפאט עם הוראות, חלקם שחקו באופן חופשי וחלקם לא שיחקו במשחקים כלל. לאחר מכן, כל הנבדקים 
התבקשו לצייר יצור מעולם אחר. ככל שהציור שלהם היה יותר אנושי וסטנדרטי, הוא דורג כפחות יצירתי. נמצא 
שאלה ששיחקו במיינקראפט באופן חופשי ועשו כל מה שהם רוצים, הציגו רמות יצירתיות גבוהות יותר בציורים 

שלהם באופן מובהק מהמשתתפים האחרים.

5. משחקי מחשב משפרים מיומנויות חברתיות וכישורי מנטורינג
במחקר שערכתי בקרב ילדים ובני נוער מצאתי שמשחקי תפקידים מרובי משתתפים כמו רונסקייפ ומשחקים 

שמאפשרים בניה ויצירה של אובייקטים, מעודדים את הילדים ותורמים למיומנויות החברתיות שלהם. במחקר 
אחר נערכו יותר מאלף ראיונות עם הורים ומורים שחשפו כי אינטראקציות בין הילדים סובבות סביב שיתוף בידע 

לגבי המשחקים שהם וחבריהם משחקים. עוד נמצא שמנטורינג של חברים במשחקי תפקידים מקוונים מפתח 
כישורים חברתיים ותקשורתיים, כמו גם סבלנות, אמפתיה, ביטחון ותחושת מסוגלות וחוללות עצמית וצוותית.

6. משחקי מחשב מפתחים כישורי מנהיגות

7. משחקי מחשב תורמים ומסעיים לרכישת אוריינות וללמידת אנגלית (שפה שניה)

בפינה גיימינג בראש 98 שפורסמה לרגל יום האוריינות הבינלאומי שחל ב 8 בספטמבר, תמצאו מידע רב המבוסס 
על ממצאי מחקרים.
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8. משחקי מחשב מסייעם להפחתת חרדה וסטרס

מחקרים מראים שלמשחק במשחק הוידאו המצליח טטריס יש סגולות רפואיות. חמש עשרה דקות של משחק 
ביום מסייע לנו להתמודד במצבי סטרס וחוסר וודאות

9.  הכשרה ושיפור יכולות פיזיות ומנטליות
זה הוכח בכמה מחקרים שאם אתה משחק משחקים כל יום, אנחנו יכולים לשפר את תשומת הלב החזותית שלנו, 

להיות יעיל יותר בשינוי משימות, להיות מהר יותר במשימות שבו אנחנו צריכים לבצע חיפוש ויזואלי או להפלות 
אובייקטים שלהם צורה / צבע.

10.  יש לו שירותים טיפוליים
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חסרונות 

- הם יכולים ליצור התמכרות1.
זה נפוץ לשמוע כי ישנם אנשים מכורים משחקי וידאו, אולם ולמרות המחקרים שנעשו על זה, עד היום אתה לא 

יכול להוכיח כי משחק עם משחקי וידאו יכול ליצור התמכרות.

Salguero (2009) מדבר על כמה אנשים ברגע נתון, לרכוש קיבוע פתולוגי עבור אובייקט או פעילות. עם זאת, 
אנחנו צריכים לנתח את האדם ולשאול את עצמנו למה הוא הגיע לנקודה זו.

בנוסף, יש לנו גם לציין כי יש פעילויות שאינן מבדרים מאוד וקליטה, כך שתוכל לבלות יותר זמן מהרגיל.

- מגביר את התוקפנות של השחקן והם אלימים2.
כמה משחקים הם מאוד אגרסיביים ואלים. לפעמים, תוכן זה אינו מוגבל רק לתוקפנות פיזית אלא גם נכנס 

לאידיאולוגיות. יש מגוון רחב של מחקרים בהקשר זה, שבו לא ניתן להגיע למסקנה ברורה אם משחקי מחשב 
ליצור או להגביר אגרסיביות השחקנים שלהם.

יש הטוענים כי השפעתה היא לטווח קצר, בעוד אחרים טוענים כי יש לה השפעה ארוכת טווח על השחקנים
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3. - יש לה השפעה שלילית על סוציאליזציה
לילד שיש לו כיף עם משחקים אלימים, ניתן להפיק השפעות שליליות על הסוציאליזציה שלהם עם עמיתים אחרים, 

   המוביל לא לפתח תחושה של שייכות או צדק חברתי 

אנחנו גם יודעים שבמשחקי וידאו אי אפשר לדבר, מה שמגביר את השימוש באלימות כפתרון.

4. - להציג תמונה לא פרופורציונלית של גוף האישה

במשחקים רבים, סקס וחושניות הוא חלק חשוב של העלילה או את הסיפור. הוא מוצג בדרך כלל לאישה 
כאובייקט מיני ובגופים לא פרופורציונאליים למציאות.

 Abanes, 2008 in) תמונה זו יכולה להפוך אותה לטמיעה בקרב השחקנים שגוף אישה חייב להיות זה ולא אחר
.(Reyes-Hernández, 2014

5.  זה יכול להשפיע על חייהם של שחקנים

בבית אם אין לך שליטה על השימוש בו, זה יכול להשפיע על חיינו בצורה שלילית; ובכך להשפיע על הביצועים שלנו 
הספר, את המשפחה ואת היום שלנו באופן כללי.
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 חשוב לציין, כי מתכנני משחקים משלבים לעתים קרובות תובנות ותגליות מתחום מדעי המח, על מנת להגביר את  

 תדירות ומשך השימוש במשחקים. כדי לאבחן הפרעה, דפוס ההתנהגות חייב להיות חמור ולגרום לירידה

 משמעותית בתפקוד האישי, המשפחתי, החברתי, הלימודי והתעסוקתי במשך פרק זמן ממושך, ולבוא על חשבון

 פעילויות אחרות. בדומה להתמכרות לחומרים ממכרים, כגון סמים או אלכוהול, ישנם מספר קריטריונים שיש

 לקחת בחשבון, בהם: עלייה מתמשכת בפרק הזמן בו מבלים במשחק, חוסר יכולת להפסיק ועצבנות ואומללות

כאשר השחקן נדרש להפסיק לשחק

מה גורם להתמכרות למשחקי מחשב
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כיצד משחקי מחשב יכולים לפגוע בבריאות

 על פי הערכות שונות, כ-6-15% אחוז מהגיימרים חווים תגובות ומצבים המזכירים את אלה של הסובלים  
 נטייה מהתמכרות לחומרים ממכרים. כמו כן, קיימים דיווחים כי מי שסובלים מהתמכרות למשחקי מחשב הם בעלי

 מוגברת לשימוש באלכוהול, קנביס וניקוטין. התמכרויות למשחקי מחשב נמצאו קשורות לעליה בשכיחות של
 הפרעות כגון דיכאון, חרדה, פוביה חברתית, וכן של נטייה לחוש ולבטא כעס, אשמה וקנאה, התנהגות תוקפנית

 ועוד. כמו כן, דווח על מקרים בהם מתרחשים פרכוסים ("נינטנדו אפילפסיה") בעקבות השינויים המהירים
 :בדפוסים על המסך, הזיות שמיעתיות ועוד. בגלל ההתפתחות המהירה והזמינות הגדולה, נוצר מושג חדש

Internet Gaming Disorder. הפרעת משחקי אינטרנט (IGD) הנה בעלת השלכות בריאותיות, בעיקר על ילדים 
 משתנה IGD-ובני נוער, ובעלת השפעה על התפקוד הגופני, הפסיכולוגי, החברתי, התעסוקתי ועוד. שכיחות ה

 ברחבי העולם, והיא מוערכת בין 0.2% ל-8.5%. למשחקי מחשב ישנה השפעה ניכרת ומוכחת על מערכות שונות
בגוף, אם כי יש הסבורים כי כמה מהן עשויות להועיל לבריאות
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נזקים בריאותיים שעלולים להיגרם כתוצאה מהתמכרות 

למשחקי מחשב כוללים
עייפות והימנעות משינה

מיגרנות וכאבי ראש

 תסמונת התעלה הקרפלית שמתבטאת בפגיעה עצבית בכף היד ועלולה להיגרם משימוש יתר בעכבר
המחשב או בג'ויסטיק

היגיינה אישית ירודה

הימנעות מאכילה

הימנעות מפעילות גופנית

הימנעות מאירועים חברתיים ומשפחתיים
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השלכות 

 השלכות חברתיות – מכיוון שהאדם המכור מבלה את רוב זמנו מול המחשב, הוא מבלה מעט מאוד זמן
 בתקשורת עם אנשים אחרים. בעקבות כך עלול להיווצר מחסור באינטראקציה בין-אישית שעלול להוביל לבדידות

.ואובדן של חברויות ומערכות יחסים

 השלכות מקצועיות/לימודיות – ילדים ונערים המכורים למשחקי מחשב, בדרך כלל יגיעו למצב של ירידה בהישגים
 הלימודיים בבית הספר ולפגיעה בציונים. שיעורי בית ולמידה למבחנים, לרוב יורדים נמוך בסדר העדיפויות.

 מבוגרים הסובלים מההתמכרות למשחקי מחשב, יראו בדרך כלל הידרדרות דומה בביצועים והשקעה בעבודה
.והעדר או ויתור על שאיפות מקצועיות

 השלכות כלכליות – מבוגרים ונערים המכורים למשחקי מחשב, עלולים להגיע למצב בו הם מבזבזים כסף רב על
 משחקים ומוצרים נלווים. במקרים קיצוניים ייתכנו גם פיטורים מהעבודה עקב ביצועים נמוכים או העדרות רבה

.שהן תוצאה של ההתמכרות

.
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 השלכות משפחתיות – התמכרות למשחקי מחשב של מישהו מבני המשפחה עלולה לגרום למתח רב ולריבים בין בני
 המשפחה. תגובות נפוצות של האדם או הילד המכורים הם הכחשה של קיומה של בעיה, התעלמות מהערות המשפחה

.בדבר הבעיה והאשמת אחרים בניסיונות לשלוט בחייהם

 השלכות בריאותיות – אדם המכור למשחקי מחשב עלול להזניח את ההיגיינה האישית, לסבול מפגיעה בהרגלי השינה,
.לוותר על פעילות גופנית ולאכול בצורה לא מאוזנת ולא בריאה, התנהגויות שעלולות להוביל לפגיעה במצב הבריאותי

 השלכות רגשיות ונפשיות – מי שסובל מהתמכרות למשחקי מחשב עלול לחוות מצבים של דיכאון, הערכה עצמית נמוכה,
.חרדה חברתית, חוסר סבלנות, התקפי זעם, רגשות אשמה ובושה על כך שהוא איבד את השליטה בחייו ועוד

 מכיוון שהתמכרות למשחקי מחשב הוא תחום צעיר יחסית בבריאות הנפש, אין עדיין הוכחות חד משמעיות על הנזקים
 הנגרמים בעקבותיה, כמו גם בנוגע ליעילות של טיפולים כאלה ואחרים. אולם בדומה לכל בעיה נפשית אחרת, קיימים כמה

סוגי טיפול שיכולים לעזור
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ראיון של אחד שמכור כיום
ריאיון-בן מראיין את בן דוד שלו בן ה14 כיתה ט

האם אתה מחשיב את עצמך כאחד שמכור למשחקי מחשב? כן1.

כמה שעות אתה משחק במחשב ביום? 25-7.

מאז שהתחלת לשחק במחשב באופן מוגבר חלה היתדרדרות בציונים? בהתחלה שיחקתי במחשב 3.

אך עם הזמן נשאבתי לזה והפסקתי להשקיע בלימודים, לכן ירדתי בציונים

האם הציונים שלך גבוהים? 470-85.

האם הבריאות שלך איתנה? התחלתי להרכיב משקפי ראייה לפני כשנה5.

באיזה משחקים אתה משחק ? פורטנייט, ואלורנט6.

האם אתה טוב במשחק? אני טוב יחסית לחברי7.

האם אתה מבריז מלימודים בשביל לשחק במחשב? יש פעמים בהם אני לא מגיע לבית ספר בגלל 8.

חוסר בשעות שינה ואני לא מתעורר כי שיחקתי עד מאוחר בלילה 
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9. אתה משחק משחקי רשת או נגד המחשב? משחקי רשת עם חברים ואנשים מהעולם

10. האם יש מצבי רוח משתנים? כן, לפעמים שאני מפסיד בתחרויות מצב הרוח שלי משתנה לרעה 

11. האם יש התעסקות קבועה בנושא משחקי מחשב? כן, גם בלימודים 

12. האם הילד מזניח את עצמו ומוותר על המקלחת היומית בשביל עוד כמה דקות של משחקי מחשב? לא

13. האם יש עיניים אדומות וכאבי גב או ראש? כן, קורה לי הרבה שהראש כואב והעיניים שורפות וגורמות לי 

לשפשף בהם כל הזמן 

14. האם יש ציונים נמוכים בבית הספר? יש ירידה בציונים, כעת הציונים שלי הם 70-85

15. האם אתה מעוניין להגמל ממשחקי המחשב? כן, זה משפיע עליי לרעה ואני לא חושב שזה יעזור לי בעתיד 

16. אם כן, איך אתה חושב שעליך לעשות זאת? קיבלתי עצות ולפעול בכל שארחיק את המחשב מהסביבה שלי

17. מי יכול לעזור לך בתהליך? רק אני, כל מה שאני צריך זה כוח רצון

18. אתה חושב שאתה צריך עזרה בזה עם איש מקוצע או שאתה מסוגל להסתדר עם זה לבד בצורה בוגרת 

ואחראית? לא, אני חושב שרק אני יכול לעזור לעצמי במקרה כזה.
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סיפור אישי של בן 

שמי בן ואני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי,
לפני שנה וחצי הייתי מכור למחשב, הייתי קונה כל משחק שאפשר לחשוב עליו, כל דבר שהיה אפשר לקנות בתוך 

המשחק הייתי קונה כי רציתי להיות הכי מתקדם, הייתי משחק ימים שלמים בלי לזוז מהכיסא, רק אוכל מים 
ושירותים.

הייתה לי הידרדרות בציונים ומחסור בשעות שינה, הייתי ילד עם עודף משקל כי לא עשיתי פעילות, רק ישיבה על 
הכיסא במשך שעות.

הייתי משחק ככה בערך שלוש שנים מאז העלייה לחטיבת הביניים ועד לאמצע כיתה ט, הוצאתי את המחשב 
מהבית הבאתי אותו לבן דודי,

נכנסתי לסביבה הבטוחה שלי, הכרתי חברים חדשים אשר עזרו לי והיו איתי והוציאו אותי מההתמכרות ומאז חלו 
שיפורים בציונים ואני יותר אחראי מאשר פעם.

החזרנו את המחשב לאחר שהפסקתי עם התעסקות יומיומית במשחקי מחשב
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סיפור אישי של מיכאל 

היי שמי מיכאל ואני רוצה לספר לכם על הסיפור שלי,
מאז שאני זוכר את עצמי אני משחק במחשב או בכל קונסולה אחרת,שיחקתי שעות על גבי שעות עם חוסר בשעות 

שינה וחוסר באינטרקציה עם ״העולם שבחוץ״.
בשביל הייתי כלכך שקוע ומכור למשחקי המחשב שפשוט זלזלתי בבית הספר ואפילו ויתרתי על יציאות עם חברים 

העוד שעתיים האלה לשחק במחשב.הייתי בן אדם שמתעצבן מאוד בקלות בגלל משחקי המחשב.
היום אני כבר לא באותו מקום,לא משחק במחשב ויותר עסוק בחיים שלי.

נהייתי בן אדם רגוע וחברותי יותר והתחלתי יותר להשקיע בלימודים מאז שעזבתי את המחשב.
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פעילות קטנה ונמשיך… האם אתם מכורים למחשב?
(אלה שלא משחקים במחשב קחו הפסקה קטנה)

האם אתה משחק יותר מ3 שעות ביום
האם הציונים והרצון שלך להתמיד בלימודים ירד מאז שהתחלת לשחק?

האם יש עיניים אדומות וכאבי גב או ראש? 
האם הציונים שלך גבוהים?

האם הבריאות שלך איתנה?
באיזה משחקים אתה משחק ?

האם אתה מבריז מלימודים בשביל לשחק במחשב?
האם יש מצבי רוח משתנים?

האם יש התעסקות קבועה בנושא משחקי מחשב?
האם אתה מוותר על ארוחות ביום כדי לשחק במחשב?

האם הילד מזניח את עצמו ומוותר על המקלחת היומית בשביל עוד כמה דקות של משחקי מחשב?
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שאלה…

לאלה שענו כן על מרבית מהשאלות, הייתם רוצים להגמל ולהפסיק?

אם כן, מה אתם חושבים שעליכם לעשות?

במידה ואינכם יודעים איך ניתן למגר את התופעה/התמכרות הכנו לכם מדריך קטן עפ טיפים שלנו מניסיון אישי.
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המלצות להורים ואנשי חינוך

לאחר שהצגנו את היתרונות והחסרונות בשימוש במשחקי וידאו, עלינו לפתח קטע של המלצות להורים ואנשי חינוך 
בנוגע לשימוש נכון ורכישה של משחקי וידאו.

יש צורך לשים לב כאשר קונים משחק וידאו לבננו אל טווח הגילאים אליו הוא מכוון את המשחק, בנוסף על ●
העלילה וההיסטוריה שהוא מציג, עם הרעיון של הימנעות אלה אלימים ובחירת אלה כי הם בדרך כדי ללמוד.

ככלל, עלינו ליישם לוח זמנים של שימוש שאינו עולה על השעה היומית. לשם כך, נצטרך לחשוף חלופות ●
אחרות למסוף כגון ספורט, פארק וכו '. במידה ותפעיל את המחשב, נעקוב אחר ההמלצות.

ככל האפשר, חשוב שננגן איתם, כדי שנוכל לדעת את המשחקים השונים שישנם ואת אלה שהם אוהבים ●
.(Sánchez, Reyes and Hernández, 2000)

אם גם מבוגרים משחקים בבית, חשוב שהילד ישחק במשחקים שגם הם יכולים ליהנות מהם, כלומר לכל ●
המשפחה.
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מדריך

 במדריך נציג את החסרונות והיתרונות 
נעשה מדריך גמילה ונראה מי יכול לעזור וכיצד 

השלכות של ההתמכרות למשחקי הוידאו:
מכורים למחשב מבלים את מרבית זמנם בשהיה מול המחשב, בדרך כלל בשעות הלילה עד שעות הבוקר 
המוקדמות, ולכן הם גם מתעוררים לרוב רק בשעות הצהריים המאוחרות. כאשר הם קמים מהמחשב, וזה 

כך, קורה לעיתים רחוקות, הם עושים זאת עבור סיפוק צרכים הכרחיים כמו הליכה לשירותים, שתיה ואכילה. 
לרוב מכורים למשחקי מחשב יסבלו גם מבעיות אכילה או לפחות מהרגלי אכילה לא נכונים לאור העדפה 

ודיבור של מזון מהיר וחטיפים. עוד נזהה התנהלות של הסתרת מידע, התחמקות משאלות, שימוש בתירוצים 
ענייני לצרכים מסויימים בלבד, כלפי בני משפחה וחברים…

למעשה, בחירת החברים של מכורים למחשב תעשה על פי תחום העניין המשותף - משחקי מחשב. פעמים 
רבות חברויות אלו נוצרות דרך האינטרנט וגם הן אינן יוצאות מגבולות המחשב. לבסוף, מאפיין עיקרי חשוב 
הוא אובדן עניין בכל המעגלים האחרים בחייו של המכור, בין אם לימודים, עבודה, חברים, משפחה, זוגיות, 

תחומי עניין אחרים ועוד. ככל שההתמכרות מחמירה, כך גם גוברת ההימנעות מאותם מעגלים, תוך כדי 
לקיחת סיכון של אובדן עבודה או פירוק המשפחה.

21



גמילה באמצעות איש מקצוע 

בתקופה שבה נראה שכמעט כולם מכורים למסכים, ישנם אנשים שמכורים באופן ספציפי למשחקי 
מחשב, ולהתמכרות הזאת, שהיא אמיתית כמו התמכרות לאלכוהול ולסמים – יש השלכות מרחיקות-לכת 

על ההווה ועל העתיד שלהם.

לא קל לעיתים להבדיל בין משחק רב או מעט מוגזם, שנפוץ במיוחד כיום, לבין התמכרות מלאה למשחקי 
וידאו – אך ישנם סימנים המצביעים על כך. הסימן הטוב ביותר הוא הזנחה של תחומי החיים האחרים, 

שלא קשורים למשחק ופגיעה משמעותית בתפקוד.

ניתן לטפל בהתמכרות למשחקי מחשב על ידי פנייה לטיפול רגשי. מטפל או מטפלת רגשית יוכלו לעזור 
למטופל לסגל לעצמו הרגלים ודפוסי התנהגות בריאים יותר ולפתח חיים מלאים יותר מאשר משחק גרידא.

פעמים רבות ההתמכרות באה לכפות על ולהסתיר בעיה רגשית אחרת, וטיפול רגשי יוכל לחשוף אותה 
וכמובן שגם לטפל בה. טיפול קוגניטיבי-התנהגותי פרטני וקבוצתי הוא דרך טובה לטפל בהתמכרות 

וכשמדובר באנשים צעירים, כדאי לשלב גם הדרכת הורים.
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• טיפול קוגניטיבי-התנהגותי פרטני – טיפול פרטני שבמסגרתו המטפל והמטופל מאתרים יחדיו דפוסי 
חשיבה והתנהגות שמזיקים למטופל ומשבשים את אורח חייו, ודוחפים אותו אל חיקה של ההתמכרות בכל 

פעם מחדש. במקומם הם קובעים דפוסים חדשים ובריאים ועובדים על יישומם בחיי המטופל.

• טיפול קבוצתי – טיפול בקבוצה מוכר כטיפול יעיל בהתמכרויות שונות, והתמכרות למשחקי מחשב איננה 
שונה למשל מהתמכרות לסמים או לאלכוהול. במסגרת טיפול קבוצתי, המטופלים מקבלים סביבה בטוחה 

להביע בה את עצמם, להכיר אנשים המתמודדים עם בעיות דומות, לספוג השראה ותובנות וללמוד מאיש 
המקצוע שמנחה את הקבוצה כיצד להתגבר על ההתמכרות וליצור שגרה בריאה.

• הדרכת הורים – כשמדובר בטיפול בהתמכרות למשחקי מחשב אצל ילדים או בני נוער, כדאי להוסיף 
נדבך טיפולי של הדרכת הורים. מדריכת הורים מייעצת להורים ומספקת להם כלים, דרכם יוכלו לעזור 
לילד ולמתבגר לחיות חיים מאוזנים, מלאים ומספקים, ומדריכה אותם כיצד להציב להם גבולות, לבסס 

סמכות הורית וכיצד לעזור לילד שלהם לפתח דפוסי התנהגות מועילים.
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דרכי טיפול נוספות

טיפול משפחתי– התמכרות למשחקי מחשב בדרך כלל משפיעה על בני משפחה נוספים והסיכויים להחלמה 

עולים כאשר כל בני המשפחה יחד נרתמים למען מטרות משותפות.

טיפול בחיק הטבע – מומלץ עבור מטופלים מבוגרים בדרכ’. טיפול כזה מוציא את האדם לחיק הטבע ומתמקד 

בלימוד של כישורי הישרדות, עבודת צוות, עמידה ביעדים ובניית ביטחון עצמי. לרוב נדרשים ימים רבים על מנת 

שטיפול כזה יהיה יעיל.
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עצת גמילה מניסיון אישי שלנו

נסו להוציא את המחשב מהבית לתקופה ארוכת טווח עד הסתגלות שלך למציאות ללא מחשב ביומיום בסביבה 

בטוחה שאין בה פיתויים ויהיו דברים שיעסיקו אותך כמו לבלות עם  חברים ומשפחה.

לאחר שהינך מסוגל להיות ללא מחשב ואתה מעביר ימים ללא התעסקות במחשב/מחשחקי וידיאו ניתן להחזיר 

את המחשב הביתה לצורכי לימודים/ עבודה ואף למשחקים אך לזמן מוגבל ליום וככה אנו נגמלנו ללא אנשי 

מקצוע וללא עזרה מבחוץ.
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