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מכלול   -בעצם הקשר בין הנפש
ההתנסויות האישיות והייחודיות  
שיוצרות את עולמו הפנימי של  

מהווה את    -האדם. לבין הגוף 
ואיך  .הצורה הפיזית של בני האדם

 ?הגיעו למסקנה זו

 

 

 

 

הינה תחום דעת   -פסיכולוגיה 
במדעי הרוח ובמדעי החברה  

שתפקידו הוא לחקור את  
ואת  התנהגותם של בני האדם 

התהליכים הנפשיים העוברים  
 . עליהם

 
 

 

 גוף האדם 
 

 4 קריאה נוספת בעמוד

 דגשים בכתבות
 בעמודים הבאים 

 

 אורטל מסיקה  מאת  

 דוראל שרויטמן  מאת

מה קורה   -תהליכים פסיכולוגיים
 שם בעצם 

 מהם פסיכולוגים ומה תפקידם?

מה  -טיפול פסיכולוגי ומצב פיזי
 הקשר ביניהם?

נפשיים שמטופלים בעזרת מצבים 
 פסיכולוגיה

 איך פסיכולוגיה עובדת
 

 ליאן אביטל  מאת

המערכות השונות   -הגוף
 ותפקודים 

 מהי בעצם?   -הנפש

 מחלות נפשיות וטיפולם 

 מחלות הגוף וטיפולם

 מהו? -אפקט פלצבו

השפעה   -דיכאון, חרדה, כעס
 נפשית על הגוף

טראומה ואיך היא משפיעה על 
 הגוף

 נפשיות ופיזיות מחלות 

למה הוא   - הזיכרון של בני האדם
 כל כך חשוב? 
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 דבר הכותבות 
 

 דוראל שרויטמן, ליאן אביטל ואורטל מסיקה

במגזין יוצגו מחקרים והוכחות, 
ראיונות וכתבות. בסוף המחקר 

 הגענו למסקנה אחת מרכזית:
הקשר בין הגוף לנפש הינו  

קשר שקיים בין כל 
האורגניזמים החיים ומהווה דבר 

 הכרחי בהם.
 

זהו נושא שלא מדובר עליו 
כמעט ואנשים רבים לא מודעים  

 בכלל שהוא קיים. 
אנחנו, בתור מחברות המגזין  
סבורות שחשוב לעלות את  

המודעות של הקשר בין גוף  
  ונפש.

 

חלק מהדרכים לטיפול בגוף 
קשורות בעקיפין לנפש, אנשים 

לעצמם לנזק  רבים גורמים 
נפשי ופסיכולוגי בעת טיפול  

 פיזי. 
 

אם המודעות לכך שבזמן  
טיפול פיזי אנשים פוגעים 

בעצמם נפשית, אנשים יתחילו 
לטפל בעצמם פיזית ונפשית  

 תוך כדי. 
 

 

שאלת החקר של המגזין כולו היא  
 על הקשר בין גוף לנפש.

שזוהי האם הוא קיים בכלל? או 
דרך פסיכולוגית שהמוח שלנו יצר 

 כמנגנון הגנה לגוף שלנו? 

למה הקשר הזה כל כך חשוב, 
ואם הוא כל כך חשוב למה זה  

 נושא שלא מדובר הרבה?

למה לא כל טיפול בגוף כולל גם  
טיפול נפשי מותאם בכדי לאפשר 

 החלמה מרבית שלו? 

 

 

התמונה נלקחה מהאתר  
-"אוניברסיטת בר אילן 

פסיכולוגיה לנשים )קמפוס 
 חרדי"

 

"מקור  התמונה נלקחה מהאתר
כשהפסיכולוגיה נזקקת  -ראשון

 בעצמה לפסיכולוגיה" 

 

  

 
אנשים רבים מייחסים לבעיות נפש 
חשיבות נמוכה יותר מבעיות פיזיות,  
מבלי להבין שישנו סיכוי רב שאלו 

 ישפיעו על גופם לבסוף. 

 
 -בעיות גוף ונפש

 ויקיפדיה 

לדוגמה, אנשים שלא מקבלים מספיק שעות שינה עלולים 
הפרעה   -סכיזופרניהלפתח בעיות נפשיות שונות כמו 

נפשית קשה שבה יש פגיעה ביכולת להבין ולפרש את  
 )על פי ויקיפדיה(   המציאות.

לו, כמו אך למרות זאת ישנה עדיין פגיעה פיזית באנשים א 
אלו דוגמאות לפגיעה  -חולשה וכו'תשישות, כאבי שרירים, 

 פיזית בגוף בעקבות חובר בשעות השינה שהגוף זקוק להן.

נושאים שונים שעומדים להיות מדוברים במגזין הם  
פסיכולוגיה, רפואה חדשנית, גוף האדם, הנפש, הקשר בין  

 השניים ועוד. 

 

 בעמודים הבאים
 

יורחב המידע על כל הנושאים השונים 
מה הקשר בין הגוף לנפש,  -שהשאלה

 נוגעת בהם. 
 

o פסיכולוגיה 
 

o  הגוף והמערכות
 תהשונו

 
 

o  הנפש כמכלול 
 

o  הקשר בין הגוף לנפש 

 

 

 מתוך מעריב, הפרעות נפשיות

 

 

 ""אדם קהתי, מהי סכיזופרניה
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 3עמוד 
 

 

 הנפש 
 

 ליאן אביטל מאת  

 ? מהי ומה תפקידה

 

 אנוש"  -מ"עיתון הארץ

הנפש מהווה חלק בלתי נפרד  
רשתות מהגוף. זוהי מערכת של 

עצביות במוח אשר מורכבות 
מנוירונים רבים הקשורים אחד  

לשני בסינפסות רבות. כל  
(  למשל אהבה)תפקוד נפשי

מבטא רשת עצבית מופעלת או 
 .מדוכאת

נפש היא מכלול ההתנסויות  
האישיות והייחודיות שיוצרות את  

עולמו הפנימי של האדם,  
וכוללות מודעות, חשיבה, הבנה, 

שב, כמו גם  תפיסה, זיכרון וק
דחפים, מצב רוח, רגשות  

וריגושים, הנעה, אפיוני אישיות 
וביטויים התנהגותיים, 

המאפשרים לאדם להכיר את  
עצמו ואת העולם ולפעול תוך 

 כדי כך. 

 

 

 

התמונה נלקחה מהאתר  
 מושב שיתופי" -"שורשים

ישנן דרכים שמפריעים לנפש 
הפרעות נפש או  דבר זה נקרא 
שם כולל   זהומחלות נפש 

למגוון של התמודדויות, קשיים  
ובעיות איתן מתמודדת  

האוכלוסייה הרחבה, שבאות  
לידי ביטוי דרך קושי בחוויה 

האנושית, בתחושה הרגשית,  
בתפקודים המנטאליים  

 .ולעיתים בתחושות גופניות

מצבים,  זהו תחום רחב של  
החל מהפרעות חד פעמיות ועד 

הפרעות כרוניות שנמשכות 
לאורך זמן רב ומצריכות טיפול  

ממושך. בעיות נפשיות מוגדרות 
כהפרעות או כמחלות כאשר 

הן גורמות למועקה משמעותית 
לחולה או לסביבתו, להפרעה 

בתפקוד ולשיבוש היחסים 
אישיים. , הפרעות אכילה, -הבין

 רויות. הפרעות אישיות והתמכ

 

התמונה נלקחה מהאתר של  
 מכון דוידסון 

מחלות נפש עשויות להיות 
תורשתיות, נרכשות או שילוב.  

לא אחת הן מתפתחות  
בעקבות אירוע טראומתי, 

למשל תקיפה מינית או  
הימצאות בשדה קרב, ועשויות  

להתפרץ בעקבות טריגר או 
 דחק (סטרס). 

 כיצד מטפלים במחלות נפש? 

ניתנות לטיפול מחלות נפש 
במספר דרכים. הטיפולים 
הנפוצים ביותר הנם טיפול 

באמצעות תרופות 
 פסיכיאטריות, הניתנות ע"י 

פסיכיאטרים. הטיפול התרופתי 
משתנה על פי סוג ההפרעה,  

ובין היתר כולל טיפול  
באמצעות תרופות אנטי  

פסיכוטיות, תרופות נגד חרדה  
 או תרופות נגד דיכאון.

הפרעות ומחלות המשפיעות על הדרך "
 " שבה האדם חושב, מרגיש ומתנהג

 יוזמה דרך הלב

הפילוסופיה עוסקת בשאלת  
יחסי גוף ונפש. הקושי נוצר  

עקב הסתירה בין אירועים כפי  
שתופס אותם הסובייקט 

הפרטי הנפשי ובין האירועים 
כפי שהם נתפסים במרחב  

הפיזי. כפי שמציינים חוקרים  
הבעיה, התהליכים של 

הנפשיים הם פרטיים ואיש אינו  
יכול לחוש בהם, מלבד הנפש  

 החווה אותם בעצמה. 

לדוגמה כאשר אדם אומר כי 
הוא יותר שמח מחברו, זהו דבר 

 שלא ניתן למדוד אותה.

בעיית הדואליות של חומר ורוח 
בפילוסופיה מתקשרת לשאלה  
מה היא הנפש. אם האדם הוא  

אדם יש  רק חומר, אזי לנפש ה 
ביטוי פיזיולוגי בלבד ולא קיימת 
רוח או אנרגיה של נפש האדם. 

מנגד אלו הדוגלים בגישה  
הדואלית טוענים כי האדם  

מורכב מחומר ורוח ושלנפש 
האדם יש ביטויים שאינם  
תלויים בחומר ואף קדמו  

להיווצרות החומר. שאלה  
נוספת היא עצם קיום הנפש  

כיישות לא חומרית בעולם 
 החומרי.

 בעמוד זה נעסוק ב:

o  נפש כמכלול 
o  בעיות נפשיות, מחלות

 נפש
o   סטיגמות על אנשים

 בעלי מוגבלות נפשית
o פילוסופיה 

 

 

  

 
 
 
 

מומחי בריאות הנפש יודעים כיום להגדיר מגוון  
הפרעות רגשיות, קשיים פסיכיאטריים ומצוקות.  

בעוד שבעבר רווחה הנטייה לבודד   לעומת זאת, 
את המתמודדים עם קשיים נפשיים, כיום מוצגת  

כי מוטב לכולנו לשלב את    , תיאוריה הפוכה
מתמודדי הנפש בקהילה. והשילוב הזה כולל  

טיפוליות אלא לא פחות חשוב,  לא רק מסגרות  
 מסגרות תעסוקתיות. 

 

 

 "האוניברסיטה הקוסמית"

 

 

גם כיום נושא הנפש מלווה בסטיגמות,  
מחקרים שונים מציגים לנו שאנשים בעלי  

בעיות נפשיות נתפסים בעיני החברה כבלתי  
 צפויים, בלתי מובנים ואף אלימים. 

נוסף לאלו אנשים בעלי מוגבלות נפשית  
נתפסים גם מסוכנים ובעלי יכולות תפקוד  

 ירודות. 

 דבר שללא ספק לא נכון לגבי כולם. 
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 4עמוד 
 

 

 

גוף האדם בנוי מתאים ומרקמות, 
מאיברים וממערכות. התפקוד 

הכולל של הגוף מותנה בתיאום 
ובוויסות של כל הפעילויות  

 .המתרחשות בו
גוף האדם מחולק למערכות גוף 

רבות ושונות. כל מערכת 
מורכבת מאיברים שהם קבוצה  
של רקמות הפועלות באמצעות 

מערכת  -מערכת מווסתת 
העצבים המרכזית והמערכת  

 .ההורמונאלית
תפקודם המשותף של איברי 
הגוף ומערכותיו תלוי ביכולת 

התיאום ביניהם ובוויסות  
פעולותיהם. על הצורך החיוני  

הזה עונות מערכת העצבים  
והמערכת האנדוקרינית,  

ות בין האיברים  המקשר
והמערכות, יוצרות את 

האינטגרציה הנדרשת ושולטות 
 בפעולתם. 

מערכת העצבים פועלת ליצירת 
דחפים עצביים, העברתם ממקום  
למקום ופירוש משמעותם. הודות  
לשימוש בדחפים עצביים, יכולה  

מערכת העצבים לפעול  
במהירות רבה. המערכת קולטת  

גירויים שונים ומעבירה את  
למערכת העצבים  רשמיהם 
 .המרכזית

 

 

 

 

 

ynet 

השפעת מערכת  
 העצבים על הגוף:

לדוגמא כאשר אנחנו נלחצים,  
מופעלת מערכת העצבים 

וזה מכניס את   הסימפטטית
הגוף למצב שמוכר כ"הילחם 
או ברח", מצב זה משבש את  
חילוף החומרים התקין בגוף, 

מגביר את קצב הלב, עוצר  
תהליכי עיכול ותהליכים של 

מערכת החיסון. הסיבה לדיכוי  
של מערכת החיסון ומערכות  

חיוניות נוספות, נובעת מכך  
שהגוף חש בסכנה ונכנס למצב 

האנרגיה  הישרדותי, ולכן כל
מגויסת על מנת להתמודד עם  

הסכנה המיידית והתפקודים 
 השוטפים מושהים. 

תפקוד תקין של הגוף תלוי 
בקיום סביבה פנימית יציבה 

בכל רמות הארגון שלו: בתאים, 
ברקמות, באברים במערכות 
וברמת הגוף השלם. היכולת 

של הגוף לקיים סביבה פנימית 
יציבה בתנאי סביבה שאינה  

 קראת הומאוסטזיס.קבועה נ

 

 

 

 

התמונה נלקחה מהאתר של  
"kassai” 

בין מערכות הגוף השונות יש 
תלות, אחת לא יכולה לתפקד 

כראוי בלעדי אחרת וקיים 
ביניהן תיאום המאפשר חיפוי 
וביצוע תהליכים שונים בגוף 

 המצריכים יותר ממערכת אחת. 

 

המערכת השולטת בכל שאר  
מערכות הגוף ויוצרת את  

התיאום היא מערכת העצבים,  
לעזרתה קיימת המערכת 

האנדוקרינית האחראית על  
ויסות התהליכים הכימיים בגוף 
ותיאום הפעולות, אשר מבצעת  

את תפקידה בעזרת מערכת  
הדם ומערכת הלימפה. מערכת 
הראייה, השמיעה וחושי המגע, 

הריח והטעם מאפשרים מודעות  
של היצור לסביבתו והתמצאותו 

כת הקול, ביצורים בה. מער
מסוימים גם השתן ובאדם גם  

העיניים, מסייעות לתקשורת בין  
 .הפרטים השונים

 

מערכת העיכול ומערכת 
הנשימה אחראיות על סיפוק 

האנרגיה לכלל הגוף. מערכת 
השתן והנשימה אחראיות על 

הפרשת הרעלים שנוצרו בגוף 
עקב תהליך המטבוליזם, 

ושתנן,  חמצני - ביניהם פחמן דו
באמצעות השתן ופליטת האוויר 

 מהריאות.

 

 google" -מערכת העיכול
slides” 

 הגוף 
 

 ליאן אביטל מאת  

מבנה, פעילות, תפקיד  
 והשפעת הנפש עליו 

 

 

"difuzia.org " 

 

ynet 

 

 

 :בעמוד זה נעסוק ב

o  גוף כמכלול 
o מחלות 
o  מערכות הגוף 

 

 

 

-מחלות גנטיותחלוקה עיקרית נוספת של מחלות מבחינה בין 
תורשתיות ובין מחלות שנגרמו כתוצאה מגורמים סביבתיים. 

אנליזה שנערכה לאורך יותר משני עשורים ובחנה את -מטא
הקשר בין השפעת הגנום האנושי על מחלות, קבעה כי 

 10%עד  5%-ההשפעה הגנטית נמוכה למדי ומסתכמת ב
 .בלבד ברוב המחלות

כל בעל מקצוע במחלות אצל בני אדם מטפל רופא או 
מתחומי הרפואה השונים, ובמחלות של בעלי חיים מטפל 
וטרינר. גם צמחים עלולים לסבול ממחלות ואלו נחקרות 

 בתחום הבוטניקה.

מחלה היא מצב של הפרעה או פגיעה בגופו של יצור חי, הגורמת לתסמינים ולעיתים לתפקוד לקוי של 
הביולוגית היא הפרה של תהליך ההומיאוסטזיס. במקרים רבים למחלה יש הן הגוף. מחלה, בהגדרתה 

 הגדרה למחלה על ידי ויקיפדיה -.גופני והן ביטוי נפשי-ביטוי פיזי

 פגם גנטי או שינוי כרוני בגוף. כגון ,מחלה עלולה להיגרם על ידי גורם פנימי
 כגון חיידקים, וירוסים, טפילים וכו'.ם, אך מחלות עלולות להיגרם גם על ידי גורמים חיצוניי

חשוב להדגיש כי גורם חיצוני לא חייב להיות יצור חי אלא עלול להיות גם קרינה או תרכובות שונות, 
 כגון עופרת, ציאניד ושלל רעלים אחרים.

טראומה גופנית העלולה לגרום לפגיעה שעלולה להתפתח למחלה, כגון זיהום. מחלות גם כן כמו 
 טופלות בעיקר במחלקות ייעודיות למחלות אלה הנקראות מחלקות פנימיותפנימיות מ
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  פסיכולוגיה הינה תחום דעת 

במדעי הרוח ובמדעי החברה  
שתפקידו הוא לחקור את  

התנהגותם של בני האדם ואת  
התהליכים הנפשיים העוברים 

עליהם. מי שעוסק בפסיכולוגיה  
נקרא פסיכולוג ותפקידו הוא  

האדם בכדי להגיע לכוון את 
לשורש הבעיה שלו, יש להם 

סמכות לאבחן את עצמם, נוסף 
לכך תפקידם הוא לחקור את  
התכונות הנפשיות של האדם,  

הם חוקרים התנהגות ותהליכים 
נפשיים. הם משתמשים בשיטות  

מדעיות בכדי להסיק מסקנות 
 שונות בנושא.

  

 

על פי המודל הטופוגרפי של 
ם  ממדי 3פרויד, לנפש יש 

 "טופוגרפיים": 

הראשון: המודע, כלומר 
המודעות, שהיא החוויה החושית  

 הפרסונאלית של האדם. 

שהוא המידע  השני: הלא מודע, 
הזכרוני של האדם שמעצב את  

התנהגותו ונותן לה קווים כללים  
בעיקר חוויות חיים קריטיות,  

רגישות, או מהותיות מאוד  
  .משפיעות עליו וקשה לשנותו

הזכרונות שלו   ברמה הנפשית
הם עמוקים מאוד ומאוחסנים  

 . כ"משקעים"

ותם והשלישי: הסמוך למודע, א 
זכרונות לא מודעים שיכולים 
להעלות למודע כלומר, שיש 
להם את הפוטנציאל לעלות 

 .למודע, בכל דרך שתהיה

 

 

 

 אוניברסיטת אריאל 

 

 

לרוב אנשים הולכים 
לפסיכולוגים בכדי שיעזרו להם 

הבעיה  למצוא את שורש 
 .שלהם ולסייע להם בפיתרונה

הסביבה של אדם משפיעה  
מאוד על חשיבתו, התנהגותו 
וכו, כאשר אדם חי בסביבה  

ש''מורידה'' אותו ולא תומכת בו 
החשיבה שלו לרוב תהיה  

שלילית ועלולות להתפתח  
  .אצלו בעיות נפשיות שונות

אנשים מסבירים שהם הולכים 
לטיפול נפשי לפעמים מתסכול 

מים גם בעקבות קשיים ולפע
חריפים כגון דיכאון וחרדה. הם 
ממשיכים ואומרים כי לדבר עם 

פסיכולוג גורם להם להרגיש  
הקלה כלשהי, הרגשה שהם  

 .בדרך לפתור את הבעיה

נוסף לכך מחקרים שונים 
מוכיחים כי לדבר על הבעיות  

שלך עם מישהו גורם לתחושת  
שחרור וממליצים לא להחזיק  

ו מבלי את התחושות הלל
 לשתף אף אחד. 

 

 מכון דוידסון 

 

 "אלכסון" 

לרוב אנשים הולכים 
לפסיכולוגים בכדי שיעזרו להם 

למצוא את שורש הבעיה  
 .שלהם ולסייע להם בפיתרונה

הסביבה של אדם משפיעה  
מאוד על חשיבתו, התנהגותו 
וכו, כאשר אדם חי בסביבה  

ש''מורידה'' אותו ולא תומכת בו 
החשיבה שלו לרוב תהיה  

שלילית ועלולות להתפתח  
  .אצלו בעיות נפשיות שונות

אנשים מסבירים שהם הולכים 
לטיפול נפשי לפעמים מתסכול 

ולפעמים גם בעקבות קשיים 
דיכאון וחרדה. הם חריפים כגון 

ממשיכים ואומרים כי לדבר עם 
פסיכולוג גורם להם להרגיש  
הקלה כלשהי, הרגשה שהם  

 .בדרך לפתור את הבעיה

נוסף לכך מחקרים שונים 
מוכיחים כי לדבר על הבעיות  

שלך עם מישהו גורם לתחושת  
שחרור וממליצים לא להחזיק  

את התחושות הללו מבלי 
 לשתף אף אחד. 

 

המושגים מדע וחקר שייכים 
לשיטות המחקר של  

הפסיכולוגיה. מושגים אלה  
מעוררים שאלות ותהיות: האם  
פסיכולוגיה היא מדע? אם כן,  

במה היא שונה ממדעים  
אחרים, כגון: מתמטיקה,  

 פיזיקה, כימיה וכדומה? 

ככל שהפכה הפסיכולוגיה  
לפופולרית יותר, כך נשאלה  

לעיתים קרובות יותר השאלה  
ם הפסיכולוגיה היא מדע?" "הא 

התשובות, רבות כמספר 
השואלים, מצביעות על הקושי 

ערכית של  -בהגדרתה החד
 .הפסיכולוגיה כמדע

רבים מהפסיכולוגים טוענים 
שפסיכולוגיה אינה מדע, ובכך  

מנערים את חוצנם מן הצורך 
לשנות משהו בדרך הבנתם את 
נפש האדם. פסיכולוגים אחרים 

היא מדע  בטוחים שפסיכולוגיה
לכל דבר ועניין, אלא שיש 

מקום לשיפור משמעותי של 
העקרונות המדעיים שלה, כדי  
שאפשר יהיה לראות בה מדע  

מן השורה, כמדעי הטבע ומדעי 
 .החיים

אז זה מוביל אותנו שוב 
כך -מה שונה כללשאלה: 

"לימוד  -במדע הפסיכולוגיה 
 ממדעים אחרים? -נפש האדם"  

להסביר  מכיוון שהמדע מנסה 
תחומי ידע שונים, הסבר 

בתחום אחד אינו יכול 
להתבסס על עקרונות 

 .הסותרים הסבר בתחום אחר
המדענים מנסים לכן להרחיב  

ולהכליל את העקרונות 
התקפים בתחום מסוים אל  
כלל תחומי הידע האחרים.  

בדיוק במסלול הזה התקדמו  
במקביל הכימיה, הפיזיקה 

הניוטונית, האופטיקה 
ומיה, ונפגשו כולן  והאסטרונ

במגרשים של תורת היחסות  
 הכללית ומחקר החלקיקים. 

 פסיכולוגיה 
 

 דוראל שרויטמן  מאת

 והקשר שלה לגוף ולנפש 
 

 

 נפש

 

 

 

 

 

 

 בעמוד זה נעסוק ב:

o  מהי פסיכולוגיה 
o  פסיכולוגיה על פי פרויד 
o  התהיות לגבי פסיכולוגיה 
o פסיכולוגיה על פי המדע 

 

 

 

לעיתים אין הבחנה משמעותית בין המונח "לא מודע" ל"תת מודע", אם כי אפשר 
שהמונח "תת מודע" יתאר הן את החלק הלא מודע של הנפש יחד עם החלק הסמוך 

מתחת למודע( בעוד שהמונח "לא מודע" יעסוק רק \למודע )שניהם מהווים את התת
 .הואמנם, חלוקה זו איננה נפוצה בהכרבחלקים שבדרך כלל לא יעלו למודע. 

פי פרויד, המודל הסטרוקטורלי מייצג את מבנה הנפש. לפי פרויד, הנפש היא -על
 מבנה מורכב המחולק לשלוש רשויות, והן:

 איד: החלק המאגד את היצרים הטבעיים -סתמי.1
 אגו: החלק המהווה את עקר המודע של אדם -אני.2
 את המוסר וצורכי החברה סופר אגו: החלק המאגד -אני עליון.3

המחקר הקוגניטיבי  -בפסיכולוגיה הקוגנטיבית, על פי ויקיפדיה
מתמקד בעיקר בחקר התפקודים הקוגניטיביים הגבוהים של המוח 

כגון חשיבה, תפיסה, זיכרון, קשב, שפה ופתרון בעיות. בעוד 
שבעבר לא התייחסו לרגשות כאל תהליך קוגניטיבי, כיום 

 .פקטיביהפסיכולוגיה הקוגניטיבית כוללת גם מחקר א
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בין הנפש לגוף יש קו הפרדה  
מאוד דק וניתן לראות זאת על  

 .ידי מקרים רבים
למרות זאת דבר זה אף פעם לא  

 .הוכח בצורה חד משמעית
קשר זה הוא דו כיווני כך  

שהנפש מושפעת מהגוף את גם  
 .הגוף מושפע מהנפש

כלומר למצבים רגשיים עלולים 
התבטאויות גופניות להיות 
 .שונות

לדוגמה, כאשר אנחנו מתרגשים  
הלב פועם מהר יותר, אנחנו  

מזיעים, אנחנו עלולים לסבול  
  מכאבי בטן וראש וכדומה.

לעומת זאת כאשר אנחנו חולים 
הנפש שלנו עלולה להיות  

מושפעת מכך לדוגמה, כאשר  
אנחנו חולים בשפעת לרוב מצב 

מרגישים  הרוח שלנו ירוד ואנחנו 
תשושים למרות שלא עשינו 

זוהי דוגמה    -מאמץ כלשהו
 .להשפעת הגוף על הנפש

מחקרים שונים שעסקו בנושא  
מחלות מעי דלקתיות, הם חקרו 

ומצאו שכאשר חומרת  
התסמינים הפיזיים גבוהה יותר 
כך המצב הנפשי של המטופל 

 הידרדר. 

 

 

facebook 

 

גוף נפש מהווים יחידה אחת  
ו מרגישים  שלמה. מה שאנ

וחושבים משפיע על מתח  
השרירים, קצב הלב הנשימה  

ועוד. החוויות שאנו עוברים  
במהלך חיינו משאירות חותם לא  

רק במוח ובתחושות שלנו אלא  
מצטברות ונטמעות ברקמות  

 .הגוף

רוב האנשים לא זוכרים במודע 
תהליכים שקרו לפני גיל 

שנתיים, לפני שהיו המילים,  
רך אחרת.  אלא זוכרים זאת בד

בפסיכותרפיה גופנית )העובדת 
על גוף נפש( יש אפשרות להגיע 

למקום הראשוני שבו החלה  
הטראומה הבסיסית, דרך 

עבודה עם התחושות. עד שלא  
נוגעים במקום הזה, קשה לעבד 

 את הכעס או כל רגש אחר. 

 

הגוף והנפש מהווים יחידה  
אחת שלמה, מה שאנחנו  
חושבים ומרגישים עלול  

להופיע בצורה הפיזית ועלול  
להשפיע על קצה הלב  

 והנשימה, מתח השרירים וכו׳ 
ומצד שני החוויות שאנחנו  

עוברים במהלך החיים  
משאירות חותם לא רק במוח  

ובתחושות שלנו אלא אלא גם  
 ברקמת הגוף.

רוב האנשים לא יזכרו במודע 
זכרונות שקרו לפני גיל שנתיים 

אך הם כן זוכרים זאת בדרך  
 ר.אח

בפסיכותרפיה גופנית אשר 
עובדת על גוף ונפש יש 
אפשרות להגיע למקום 

 הראשוני שבו החלה הטראומה.
לדוגמה, לילד שננשך על ידי  

כלב בגיל שנה וחצי לא  
בהכרח שתישאר צלקת באותו  

מקום, אך הוא כן עלול  
להירתע מכלבים ולחשוש מהם 

 שמא יקרה דבר כזה שוב. 
  זוהי דוגמה לטראומה שחקוקה

בזיכרון אך לא בהכרח  
שמישהו יבין למה הוא נרתע  
ומפחד מהדבר, למרות שאינו 
זוכר את המקרה הוא כן יפחד  

וירתע גם אם לא במודע מה  
 הסיבה לכך. 

 

evegreen 

 

 יועד ירון 

 

  דוגמאות נוספות לקשר זההן 
זוהי ירידה של מצב   -דיכאון

רוח, איבוד הערכה עצמית, 
חוסר הנאה בחיים, חרדה,  
חוסר תיאבון, חוסר מרץ, 

מחשבות פסימיות וכו'. מצב זה  
נמשך בין מספר שבועות 

 למספר חודשים. 

מצב זה עלול להשפיע על  
  - הבריאות הפיזית של האדם

אנשים רבים שחוו דיכאון דיווחו 
גופניות שהתפרצו על בעיות 

לאחר הדיכאון, כגון בעיות 
במערכת העיכול, גידולים 
סרטניים וכו' הדבר נבדק  

והחוקרים מצאו כי אכן ישנו  
קשר בין מחלות אלו למצב  

 הנפשי שהאדם היה בו.
 

שזהו מצב של   -מצב של כעס
התמרמרות ותסכול גורם לרוב  

להזעה, סחרחורות, כאבי ראש, 
 עליית לחץ דם ועוד. 

המצב מתאר גירוי פנימי, עצבי  
שנגרם לאדם הגורם לתופעה 

 בדוגמה.  חיצונית כפי שהצגתי

ישנן דרכי טיפול רבות אשר  
שמות דגש על הנפש והגוף לך 

כאחד, ונוסף לכך גם דרכי 
מחקר שונות שמנסות לחקור  

את הקשר הזה לדוגמה, אפקט 
פלצבו הוא דוגמא לקשר בין  

 .גוף לנפש

נקרא בעברית ״אינבו״ מלשון 
״אין בו״, כאשר הכוונה  

שבתרופה שניתנת למטופל אין 
קט הזה גורם  חומר פעיל. האפ

כאשר  body mind effectל
רואים שיפור במצבו של 

 .החולה

זה מלמד אותנו שהיווצרות 
והעלמות הסימפטומים אינם  
רק ממקור של הגוף אלא גם  

של הנפש. אלה מדדים  
פיזיולוגיים שמראים על שיפור 

במצב החולה, כגון: ירידה 
בעוצמת הכאב, חומציות מיצי  

גבוה  קיבה, ירידת חום 
והתפשטות תאים סרטניים  

 בגוף ועוד… 

 

בעבר נטו לחשוב כי בריאות 
הגוף אינה קשורה בהכרח  

למצבו הנפשי של האדם. אם  
אדם אינו מעשן או שותה,  

מקפיד על פעילות גופנית, על 
שינה נכונה ועל אוכל בריא,  

הוא אמור להיות בריא בגופו,  
ללא קשר לרגשות שונים שהוא 

עצבות או חווה: לחץ, תסכול 
 כל מצב נפשי אחר.

לכאורה, הבחנה זו היא הבחנה 
הגיונית שהרי גוף ונפש הם  

 מושגים שונים, כמעט הפוכים.
גם כיום אם תשאלו ילד קטן  

מה ההפך לגוף רוב הסיכויים 
 שתשובתו תהיה נפש. 

כל מה שקשור בגוף שלנו הוא  
עניין חיצוני ואובייקטיבי ואילו 
כל מה שקשור בנפש שלנו: 

שבות, רגשות, קונפליקטים, מח
תהיות, התלבטויות ועוד 

מתהווים בתוך תוכנו, בעולם 
פנימי, כאשר ביכולתנו לבחור  

האם להחצין אותם או להשאיר 
אותם פרטיים רק לנו. ניגוד 

בסיסי זה בין השניים והיחס  
שאנו מעניקים לכל אחד מהם  

בחיינו, עלול להנציח את  
ההנחה שמא לא קיים קשר בין 

 ונפש. גוף 

ולמרות זאת העולם מבין היום  
את מה שהחלק המזרחי הבין  

כי ישנו  -עוד מלפני שנים רבות
קשר הדוק והדדי בין הנפש  
לגוף שאין דרך לנתקו. וכי 

קיימות מחלות נפשיות 
שמתפתחות על רקע גופני וכן 

 ההפך

 

ין בריאות הגוף לבין הקשר ב
בריאות הנפש מוכר לעולם 

מגוון  הרפואה, נחקר והוכח ב
רחב של מצבים רפואיים. קשר 

זה הוא דו כיווני, כך שהמצב  
הנפשי מושפע מהמצב הגופני, 

ולהפך. כך, רגשות עלולים  
להתבטא בתגובות גופניות, 

למשל כאשר מישהו מתרגש או 
לחוץ הוא עלול לסבול מכאבי 

 בטן או מכאבי ראש. 

במחקרים שעסקו במחלות מעי 
דלקתיות נמצא קשר בין 

סמינים הגופניים  חומרת הת 
לבין מצוקה נפשית. ככל שנחוו  
יותר תסמינים של המחלה כך  
גברה המצוקה הנפשית. נוסף  
על כך, ככל שהחולים חוו יותר  

מתח כך החריפו התסמינים.  
המחקרים מחזקים את הטענה 

כי קיים קשר הדדי בין מצב 
נפשי לבין מהלך המחלה, 

לתדירותה ולעוצמת  
 ההתלקחויות שלה. 

ין  הקשר ב
 גוף לנפש 

 

 מאת אורטל  מסיקה 

 

 

 האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

 

 

 

 

דרך טיפול שמטרתה היא לטפל בגוף ובנפש  -רפואה הוליסטית
את  -כיחידה אחת, רפואה זו שמה דגש עלכל מרכיביו של האדם כמכלול

 מצב הרוח שלו, התנהגות הסביבה שלו וכו.

 ולא רק את האיבר היחיד ואת תפקודו.
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האם    -שאלה ראשונה

כחלק מלימודי הרפואה  

שלך הציגו את הקשר בין 

 נפש לגוף? 
כן, מספר פעמים שהציגו לנו  

במהלך הלימודים שהנפש  
משפיעה גם על הגוף וההפך  

לכך. הדוגמה הכי פשוטה לכך 
חולים, לדוגמה  היא כשאנחנו  

בשפעת, אנחנו נהיה יותר 
תשושים ולרוב גם לא יהיה לנו  

מצב רוח, לנו הסבירו שיש קשר 
בין הנפש לגוף ושלא משנה  

איזה פעולה נעשה אחד תמיד  
משפיע על השני. הדוגמה הכי 

פשוטה שלנו הציגו שהנפש  
משפיעה על הגוף היא  

שכשאנחנו אומרים לעצמנו  
 שאנחנו חולים או מאמינים

שבאמת חלינו במשהו הגוף 
פשוט יפתח תסמינים למחלה  
הזאת. אציג את השפעת שוב 

כדוגמה, כשבן אדם אומר  
לעצמו שהוא חלה בשפעת  

ובאמת מאמין שזה מה שקרה  
רוב הסיכויים הם שהוא אכן  

יפתח סימפטומים למחלה  
 למרות שלא באמת נחשף אליה.

 
 

האם    -שנייהשאלה 
נתקלת אי פעם במקרה  

שהנפש השפיעה על  כזה  
, ומה עושים במקרה הגוף
 כזה? 

מספר פעמים, לא רב כי לא יצא  
לי לטפל במספר רב של חולים 

כאלו אך כן, מספר חולים 
 שהופיעו בבית החולים שאני

  כשהם מתאריםבו  עובדת
תסמינים של מחלה מסויימת, 

הבדיקות  כאשר בדקנו אותם אך 
זה מצב   שלהם יצאו תקינות.

ם שכאשר האדם  פסיכולוגי בעצ
חושב לעצמו שהוא בוודאות  

חולה במחלה זו הוא יחוש  
בתסמינים שלה, כמו שאם  

מישהו הריח בושם מסוים וטוען 
שהוא גורם לו להרגיש שריפה  
בחזה לאחר שתריח את אותו  

הבושם גם אתה תחוש זאת  
למרות שהבושם לא יכול לגרום  

 לכלום באמת. 

במקרה כזה משתדלים לעשות  
נו אך לא להחמיר כמיטב יכולת

 את מצבם. 

 

האם רק     -לישית שאלה ש 
הגוף יכול להשפיע על  

הנפש או שרק הנפש  
 יכולה להשפיע על הגוף? 

הגוף והנפש מתפקדים כאחד,  
האחד משפיע על השני וההפך, 

כלומר הנפש יכולה להשפיע על 
 ההפך. כמו שהסברתי גםהגוף ו

 

למרות שזה לא נראה ככה רוב 
שאנחנו מבצעים,  הדברים 

ההחלטות שלנו וכו' מונעים 
מהשפעת הנפש על הגוף,  

לדוגמה אם נרגיש מפוחדים  
הידיים שלנו יזיעו או כשאנחנו  

מאוהבים הלב שלנו יפעם מהר 
יותר ויש עוד המון דוגמאות  

 לכך. 

דוגמאות לקשר בין הגוף לנפש 
לא בהכרח צריך להיות רפואי 

שקשור למחלות וכו' אלא יכול  
גם הרגשה שלנו ודברים  להיות

 שקורים ביום יום שלנו. 

 

 

 

 

איזה   - שאלה רביעית 
דרכי טיפול את מכירה  
שלוקחים בחשבון את  

 הנפש והגוף כאחד? 

שמעתי במהלך הלימודים על 
דרך  -רפואה הוליסטית
 בנפש ובגוף שמשלבת טיפול

דגש על רגשותיו,  שמים, כאחד
אופן חשיבתו וסביבתי של 

החולה ככלל ואת גופו שלו,  
לא רק את האיבר הבודד או  

 תפקודו. 

  ,1981שנת נולד בהזה המונח 
את היסודות הפילוסופיים 
עליהם מושתתת הרפואה  

ההוליסטית ניתן למצוא  
מו  בפילוסופיה היוונית, כ

אשר  אצל אפלטון, לדוגמה 
דומה אשר במציג בכתביו גישה  

לאלו שנפוצות היום מותחת  
שזה  ביקורת על הרפואה דאז. 

זוהי רפואה ששמה    בעצם?
דגש על הגוף בפרט, היא  
טוענת שלכל המחלות יש  

 סיבה טבעית.

 

האם      -שאלה חמישית 
במהלך הלימודים שלך  
לימדו אותך איך לטפל  

 גם בנפש? 

לא, במהלך הלימודים שלי 
לימדו אותי איך לטפל בגוף 

בלבד, לא מלמדים איך לטפל  
גם בנפש של האדם, לא ממש  

הסבירו לנו את הסיבה לכך 
אבל אני מניחה שזה בכדי לא  

  ״לגנוב״ את העבודה
לפסיכולוגים אשר עבודתם  
 .  היא לטפל בנפש של האדם

היית רוצה ללמוד לטפל  
גם בנפש במהלך  

 הלימודים שלך? 

כן, זה דבר שיכול לעזור נורא 
מאוד   לדוגמה אם מטופל

מפחד מהליך רפואי שעומד 
להתבצע רופאים ידעו איך 

להרגיע אותו ולעזור לו, אני לא  
חושבת שצריך ממש ללמד  

אותנו להיות פסיכולוגים אבל 
כן נורא יעזור לדעת איך לפנות 
לנפש של האדם, ישנם אנשים  

שלא יודעים לעשות זאת  
ובעבר זה גם גרם למטופל 

לבטל תור שקבע לניתוח וכו' 
 קבות הקשר בין גוף לנפש. בע

 

 

 עיריית יבנה

 

 

 

 הפורום הציבורי 

תוכלי    -ישית שאלה ש
להציג לנו מספר מקרים  

 שמציגים את הקשר הזה? 

נפש על גוף: אחרי  דוגמה ל
ניתוח של כריתת גידול סרטני  

שביצענו בבית החולים לא 
מזמן המטופל לא הפסיק וחזר  
כל פעם על כך שהוא מרגיש  

שהסרטן יחזור לו למרות 
שהבדיקות לאחר הניתוח היו  

מצויינות, לאחר מספר חודשים 
הוא חזר לבית החולים עם  
גידול סרטני, בני משפחתו 

שנושא סיפרו לנו שכל פעם 
הסרטן עלה בשיחתם הוא חזר  
ואמר שהוא לא הבריא. דוגמה  

זו לא בהכרח מצביעה על קשר 
זה מכיוון שהסרטן יכל לחזור 
אליו למרות התוצאות לאחר  

 .הניתוח

דוגמה לגוף על נפש: לאחר  
שחולה קורונה הגיע אלינו 

לבית החולים במצב מוקדם של 
המחלה, בהתחלה הוא היה  

שלו   מבדר את כל המטפלים
ומחייך המון אך לאחר זמן מה  
כאשר המחלה כבר התקדמה  

הוא נהיה יותר עייף ותשוש 
ומצב הרוח שלו ירד עד שהוא  

ישן רוב הזמן ולא חייך או צחק. 
במצב כזה אנחנו מקשרים את  

המטופל עם פסיכולוג בכדי 
שיידע מה לעשות כדי לייעל  

את מצבו, לעתים אפילו לדבר  
איך עם מישהו שמקשיב לך ול

שאתה מרגיש יכול לשפר את  
מצב הרוח, כמובן גם טיפול 

תרופתי עוזר מכיוון שזאת  
 השפעה של הגוף על הנפש.

האם כל    - שאלה שביעית 
מחלה נובעת מהקשר  

 הזה? 

לא, יש המון מקרים  ממש 
שהמחלה לא נובעת מקשר זה, 

לדוגמה מוירוסים שונים 
נדבקים רק כאשר נחשפים  

  בדרך: אליהם בדרך כלשהי
 ו' טיפתית או דרך האוויר וכ

דרכים נוספות הן בעזרת 
חיידקים, טפילים או כאשר  

עשינו אימון ספורט ונתפסו לנו 
הרגליים לאחר מכן )דוגמה זו  
קשורה למאמץ שביצענו ולאו 

 דווקא לקשר בין גוף ונפש..( 

כן ניתן להשפיע על החומרה  
בעזרת הקשר בין הגוף לנפש 
  או הפוך, כלומר המחלה תמיד

יכולה להחמיר בעקבות בקשר 
הזה אך זה לא בהכרח מה  

 שגורם לחלות במחלה.

 

האם יש     -שאלה שמינית 
פסיכולוג כחלק מהצוות  

 הרפואי בבתי חולים? 

כן כמובן, בכל בית חולים יש 
פסיכולוג כחלק מהצוות  

הרפואי זאת מכיוון שיש אנשים  
עם בעיות נפשיות שצריכים 

יש גם   ,טיפול בעזרת פסיכולוג
כאלו שזקוקים לטיפול של 

פסיכיאטר אך הפסיכולוג עוזר  
 צריך להוכיח אתגם במקרים ש 

 הקשר הזה בין הגוף לנפש
כשמגיע מטופל ולא ברור אם  
הוא באמת חולה או שזה עניין  

הוא עוזר במידת  פסיכולוגי, 
 הצורך. 

יש גם פסיכולוג לצוות הרפואי  
של בית החולים, לפי מה שאני  

 . יודעת
וזר במקרה שהצוות הרפואי  שע

עצמו צריך עזרה של פסיכולוג 
בעקבות משהו שקרה בבית  

החולים, כמו מקרה חירום 
שקרה )שריפה וכו'( או במקרה 

שמנתח איבד מטופל והעניין 
 משפיע עליו ועוד. 

 

 :1ראיון 
 

 מראיינת: דוראל שרויטמן 

עם עדן לוי, רופאה  
 ישראלית באיטליה 
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מצב  האם   -שאלה ראשונה

 נפשי קשור לגנטיקה? 

 
יש הרבה דברים שמשפיעים על 

המצב הנפשי, בינהם גם  
גנטיקה. בין הגורמים הנוספים 

שמשפיעים על האישיות הם  
נסיבות חיים, תנאי מחייה, מצב 

 .גופני וכולי 

השפעת הגנטיקה על המצב  
הנפשי מתבטא למשל במחלות 

נפשיות. ידוע ממחקרים  
לחלות במחלת נפש   שהסבירות

כגון: סכיזופרניה, הסבירות 
עולה כאשר קרובי משפחה  

 מדרגה ראשונה לוקים בהפרעה.

האם    -שנייהשאלה 
במהלך הלימודים  

למקצוע לימדו אותך גם  
נושאים הקשורים לגוף  

 ולרפואה? 

בוודאי, בתואר ראשון 
בפסיכולןגיה לומדים קורס 

 בפסיכולוגיה פיזיולןגית
העוסק במבנה המוח 

ומערכות בגוף המשפיעות  
על המצב הנפשי. כמו כן,  

שיטות טיפול רבות משלבות 
 כיום מרכיבים  גופניים. 

  

 

 

 

 

 מפתח 

את      -לישית שאלה ש 
ממליצה למטופלים שלך  

טיפולים הקשורים לא רק 
  לנפש אלא גם לגוף כמו

 יוגה וכו'? 

בוודאי, לאנשים הסובלים 
מדיכאון וחרדה ובעצם לכל 

בן אדם מומלץ לשלב 
באורך החיים פעילות 

גופנית. פעילות גופנית  
מתונה מוכחת כתורמת  

למצב רגשי מאוזן יותר. כמו 
כן מומלץ במיוחד פעילות  
גופנית מרגיעה כגון: יוגה,  

 ...פילאטיס וכו

לדעתי לאנשים מסויימים  
  פעילות גופנית אפילו

מועילה יותר לבריאות 
הנפשית מאשר טיפול 

 פסיכולוגי.

האם את   - שאלה רביעית 
שמה לב שככל שמצבם  

הנפשי של מטופלים  
עולה המצב הבריאותי  

 שלהם תקין יותר? 

כן, כשאנשים נמצאים בחרדה  
או בדיכאון הדברים מתבטאים  
בתפוסי הגוף: מתקשים לישון,  

מתקשים לאכול, אינם  
וי מרוכזים, לחץ הדם עש

 .להשתנות

ככל שאדם נמצא במצב יותר  
מאוזן כך הפעולות האוטומטיות 

 של הגוף טובות יותר. 

 

 

 

Jobhunt 

במהלך      -שאלה חמישית 
ם שבהם את מטפלת  יהשנ

האם נתקלת במצבים  
שהמצב הנפשי משפיע  

באופן ישיר על הגוף או  
ההיפך? אם כן האם יש לך  

 דוגמא?

מטופל שלי הגיע לטיפול לפני 
שנה וחצי, כשהיה חייל,  סבל  
מחרדה. החרדה התגברה עם  

תחילת משבר הקורונה. אמו  
מסרטן,    16נפטרה בהיותו בן 

מאז הוא חשש מאוד ממחלות  
בכלל וחיידקים/נגיפים בפרט. 
המתח בו היה שרוי בצבא היה  
רב ביותר שכן הוא היה מוטרד  

שחיילים לא בסביבתו לא 
פידים על הגיינה ועטיית מק

מסכות. הוא עצמו לא הוריד 
מסכה מפניו, התקשה לישון, 
סבל מסיוטים, איבד תאבון, 
סבל מקשיי ריכוז. איבד את  

היכולת להנות מפעילויות 
  .שונות

 -הטיפול כלל

הפניה לפסיכיאטר אשר נתן   *
לו תרופות לטיפול בחרדה 

  .ודיכאון

 עידוד לפעילות גופנית *

 עידוד לפעילויות מהנות *

הבנת האסוציאציות שלו   *
לגבי מחלות על תפקודו הרגשי 

  .והגופני

לאחר שהשתחרר מהצבא  
 מצבו הנפשי הוטב מאוד.
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 אורטל מסיקהמראיינת: 

 שני כהן, פסיכולוגית  עם 
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