
הפרעה טורדנית כפייתית
וכן , מתאפיינת במחשבות פולשניות וטורדניות

בביצוע פעולות טקסיות שוב ושוב במטרה לגרש 
.מחשבות טורדניות הגורמות סבל וחרדה



.הלוקה בהפרעה, ראיון עם שיר-(#2ראיון )הפרעה טורדנית כפייתית 

?איך ההפרעה משפיעה על חיי היום יום

זה מתבטא בכל מני טקסים , לפעמים זה בא עם מחשבה ולפעמים זה פשוט דחף
אבל זה משתנה בכל בן אדם , כמו לדוגמא לבדוק שהדלת נעולה כמה פעמים

הטקסים  . וברגע שעושים אותם הם מרגיעים, (האופן שהטקסים מתנהלים בו)
.אמורים למנוע מחשבות שיקרה משהו רע לאיזה שהוא אדם

?מה הדרך הכי יעילה בשבילך להתמודד עם ההפרעה

וזה גם יכול להוריד , אז לטפל בחרדה ולהוריד את הלחץ, כעיקרון זה בא עם חרדה
.את כמה שהאו סי די משפיע עליי במהלך היום

?איך ההפרעה מרגישה לך

, לי ספציפית היא לא עד כדיי כך מפריעה אבל לפעמים היא מעכבת אותי ביום יום
פתאום את צריכה לגעת בחלקים בבית ורק , לדוגמא כשאת ממהרת לצאת מהבית

.וזה יכול להשפיע על תפקידים בצבא והתפקוד, אז לצאת

?אם היית מספרת לו שאת לוקה בהפרעה, איך היית רוצה שבן אדם אחר יגיב

כלומר שההפרעה משפיעה  , כעיקרון יש סטיגמה כזאת של ניקיון מסביב לאו סי די
רק מבחינת ניקיון והרבה פעמים סתם אומרים לאנשים שרוצים שיהיה נקי שיש 

פשוט שלא ישר יסיקו שזה תלוי בארגון או ניקיון כי אני . להם את ההפרעה הזאת
.לא בן אדם מאורגן כל כך



?איך היית רוצה שאנשים סביבך יגיבו אם את במצב לא טוב בגלל ההפרעה

כי הטקסים מרגיעים  , שפשוט יתנו לי לטפל בזה ואז ארגע. שלא יעירו על זה
.את החרדה

?איך גילית או חשדת שיש לך את ההפרעה

מאז שאני זוכרת את עצמי תמיד בדקתי את הדלת לפני שאני הולכת לישון  
וגם היו לי כל מני מחשבות שאני צריכה לעשות דברים בשביל להעלים  , הרבה
בשלב יותר מאוחר  . פשוט חשבתי שזה נורמלי, לא ידעתי שזה או סי די. אותם

ראיתי באיזה שהוא מקום באינסטגרם שמישהי כתבה שהאו סי די שלה 
אחר כך  . ולא היה לה או סי די, ׳מרוצה׳ בגלל שהיה לה משהו שהוא מסודר

.ואז שמתי לב לזה יותר, חיפשתי על או סי די וראיתי שזה מה שיש לי באמת

?איזה סטיגמות ששמעת על ההפרעה מנוגדות למציאות

יש אנשים שאצלהם זה גם נוגע  . שההפרעה היא נוגעת רק בנושאי ניקיון
אצלי  . אבל זה לא רק זה( לדאוג לארגון וסדר, כמו לשטוף ידיים)בנושא הזה 

זה בכלל שונה ואנשים מתייחסים רק לתחום אחד של ההפרעה ומכלילים את  
.כולם בתוכו



הפרעה דו קוטבית
מתאפיינת במנעד רגשי רחב הבא לידי ביטוי בגלים 

, לעיתים קיצוניים מאוד במצב הרוח, של שינויים
.ללא תלות הכרחית בנסיבות הסביבתיות



(הלוקה במאניה דיפרסיה', א)מאניה דיפרסיה -#4ראיון 

?איך ההפרעה משפיעה על חיי היום יום

,  במקרים שמצב הרוח ירוד ונמצאים ב׳דיפרסיה׳. זה תלוי באיזה מצב נמצאים
.  יכולים להגיע ממצבים כמו חוסר מוטיבציה ודיכאון למצבים של נסיונות התאבדות

המצב משתלט עלייך ויכול להשפיע ממעשים , במקרים שמצב הרוח ב׳מאניה׳
הכל תלוי באיך הבן אדם עובד עם זה ואם . מופרזים למעשים מסכני חיים ורשלניים

. הוא מקבל את הטיפול הדרוש

?מה הדרך הכי יעילה בשבילך להתמודד עם המחלה

זה כולל תרופות וייעוץ פסיכולוגי שמקלים  , אני מקבל טיפול מאז שעברתי אבחון
מה שעוזר לי ספציפית בנוסף לדברים האלה זה מדיטציה ותרגול של רוגע  . עליי

. אבל זה עניין של העדפה, שאני עושה כבר כמה שנים

?איך ההפרעה מרגישה לכל בן אדם

יכולה לגרום לי להרגיש שאני על גג העולם ואני בלתי , לפחות אצלי, ההפרעה
יכולה להוציא ממני בן אדם פרוע ויכולה גם להוציא ממני את המשמעות  , מנוצח

אלה מצבים שהייתי ללא  . לחיים שלי ואת הרצון שלי לקום ולתפעל את הגוף
.עם הטיפול המתאים הם פחות קיצוניים אצלי ופחות מסכני חיים, תרופות



?איך היית רוצה שבן אדם אחר יגיב אם היית מספר לו שאתה לוקה באותה מחלה

אלא  )פשוט לקבל כבוד בסיסי ולא לשאול יותר מדיי שאלות , אין לי ציפיות גדולות
(. אם כן הסכמתי לכך

?איך היית רוצה שאנשים סביבך יגיבו אם אתה במצב לא טוב בגלל המחלה

הייתי רוצה שיהיו שם בשבילי ויעזרו מבחינת תרופות או רוגע  , לגבי אנשים קרובים
כמובן שבני המשפחה שלי או החברים שלי לא מוסמכים  . אם יש אפשרות או צורך

לעזור ברגעים קיצוניים אבל לא הייתי רוצה לקבל מבטים מוזרים אם אני עובר סוג 
. של תקופה יותר אינטנסיבית

?איך גילית או חשדת שאתה לוקה בהפרעה

כשהייתי מתייעץ עם חברים לגבי מה . אני חשבתי שהרגשות האלה הם נורמלים
והיו לוקחים את זה כ׳עליות  , לא בדיוק היו מתייחסים לזה יותר מדיי, שאני מרגיש

. פשוט חשבו שאצלי המצב יותר קיצוני כי זה סוג האופי שלי, וירידות׳ בחיים
בלעדיהם לא הייתי יודע עד  , האנשים ששמו לב ודאגו לאבחון שלי הם ההורים שלי

.שלב יותר מאוחר

?אילו סטיגמות ששמעת על ההפרעה מנוגדות למציאות

סטיגמות שאנחנו אנשים לא  , המון סטיגמות ושמות כמו ׳משוגע׳ או ׳פרוע׳
..לא יכולים לתפקד כמו כולם בחברה, לא רגועים מספיק, החלטיים



דיכאון
מצב רפואי נפוץ המתאפיין בתקופות ממושכות של  

הערכה עצמית נמוכה ותחושות  , מצב רוח ירוד
.ריקנות או יאוש, עצבות



.אז אענה על השאלות לגבי החוויה שלי, אני לקיתי בדיכאון פעמיים-(#1ראיון )דיכאון 

?איך ההפרעה משפיעה על חיי היום יום

סדר או ביצוע  , מגביל פיזית מבחינת היגיינה, הדיכאון מכביד מבחינה גופנית ונפשית
ביטחון עצמי והרגשת סיפוק  , פעולות יום יומיות ומגביל נפשית מבחינת קבלה עצמית

לשתות או אפילו ביצוע של , לאכול, מקלחת, פעולות כמו צחצוח שיניים. והצלחה עצמית
.דברים שגורמים לי להנאה ואני כן רוצה לעשות כמו ציור או ריצה נדחים או לוקחים זמן

?מה הדרך הכי יעילה בשבילי להתמודד עם המחלה

ודברים שאני נהנת מהם , כדיי לשפר את המצב שלי תחילה ניגשתי לתחביבים שלי
קיבלתי דחיפות לקום מבני הבית ומבן  . ובהשוואה לשאר היה לי יותר קל לקום ולעשות

בכל פעם שרציתי לצייר אבל לא יכולתי פיזית לקום וחשבתי יותר  , הזוג שלי דרך הטלפון
" משכנע"או שבן הזוג שלי היה מתקשר ו, אמא שלי באו וביקשו ממני לקום/אבא שלי, מדיי
ברגע שחשבתי יותר מדיי . הדרך הכי יעילה בשבילי היא לעשות בלי לחשוב. אותי

וברגע שקמתי בלי לחשוב לפני כן ופניתי לדברים שאני  , המחשבות רק הגבילו אותי יותר
מציור עברתי למשימות קצת פחות קלות אך קצת יותר חשובות  . רוצה לעשות זה הקל עליי

עד שהצלחתי לדחוף את עצמי גם ', טיולים עם הכלב שלי וכו, צחצוח שיניים, כמו מקלחת
בנוסף . שהיו הרבה יותר קשים, לדברים כמו להכין אוכל לעצמי או להכין שיעורים

ככל שנראיתי יותר טוב ויותר נקייה הרגשתי  , השתדלתי לצאת ולהשקיע בעצמי כמה שיותר
.גם יותר טוב עם עצמי

?איך ההפרעה מרגישה לי

מגבילה מאוד וקשה  , "אינסופיות"מחשבות חוזרות , חוסר אונים, חולשה, כבדות פיזית
.מאוד



?איך הייתי רוצה שבן אדם אחר יגיב אם הייתי מספרת לו שאני לוקה במחלה

בגלל שדיכאון זו " נגעלות"בדרך כלל קיבלתי תגובות . הייתי רוצה שהצד השני יכבד אותי
צחצוח שיניים או מקלחת זה לא דבר מובן מאליו ולכן הרבה  , מחלה לא מאוד הגיינית

עד שרואים את המחלה  " טרגדיה עצובה ויפה"דיכאון ולהפוך אותו ל" להלל"אנשים נוטים 
ויעשה  ( כמובן שתלוי בכמה הוא קרוב אליי)הייתי רוצה שהצד השני יהיה לצידי . במציאות

,  מאמצים לעזרה בשבילי זה הרבה מעבר למינימיום. מאמצים לעזור לי לצאת מהמצב הזה
.אבל המינימום שאני רוצה הוא כבוד

?איך הייתי רוצה שאנשים סביבי יגיבו אם אני במצב לא טוב בגלל המחלה

שיעזרו לי במה , שידחפו אותי לקום. הייתי רוצה שיראו שאכפת להם-לגבי אנשים קרובים 
אלה דברים שההורים שלי  , אם יש אפשרות, (או להכין אוכל, לדוגמא סידור חדר)שאפשר 

.עשו בשבילי שממש קידמו אותי ועזרו לי

?איך גיליתי או חשדתי שאני לוקה בהפרעה

לא . בלי סיבה רפואית, ככל שהזמן עבר ראיתי כמה קשה לי לקום. דרך המוגבלות הפיזית
עם המצב הפיזי הקשה באו גם  , הייתי מנחשת אם הייתי במצב פיזי שהקל עליי לקום

.מחשבות יותר קשות

?אילו סטיגמות ששמעת על ההפרעה מנוגדות למציאות

שאנשים שהם בדיכאון לא רוצים לעזור  , תירוץ לחוסר אחריות, שהיא תירוץ לעצלנות
.'ולא יוצא בגדר הפיזי וכו" בראש של החולה"שדיכאון זה רק , לעצמם ולכן הם במצב הזה



סכיזופרניה
הפרעה שבה ישנה פגיעה ביכולת להבין ולפרש את  

,  כ בהזיות"היא באה לידי ביטוי בדר. המציאות
.מחשבות שווא והפרעות התנהגות ובדרך החשיבה



,  אסיפת קטעים מראיונות והרצאות של ססיליה-( #3ראיון )סכיזופרניה 
הלוקה בסכיזופרניה

?איך ההפרעה משפיעה על חיי היום יום

ויזואליות וקוליות שיכולות להפריע למהלך , היא מתבטאת בהזיות מפחידות
ההפרעה הביאה אותי למצב של ניסיון  . לחץ או חרדות, היום ולגרום להתקפים

אבל עם הזמן למדתי , התאבדות מספר פעמים במהלך חיי הנעורים שלי
לעכל אותה ולשלב אותה בחיי היום יום שלי בצורה יותר  , להתרגל אלייה

. קלה

?מה הדרך הכי יעילה בשבילך להתמודדות עם המחלה

יש אנשים שגם  . יותר קל להתרגל אלייה, ככל שחיים עם המחלה יותר זמן
.והן עוזרות להשפעה, בוחרים ליטול תרופות כמוני

?איך ההפרעה מרגישה

,  אצלי היא מסיחה את הדעת מאוד בקלות, ההרגשה משתנה בין כל חולה
הכל  .. גורמת לתחושת אי נוחות במקרה וההזיות מגיעות למצב יותר קיצוני

.תלוי בניסיון של אותו בן אדם עם ההזיות והדרכי התמודדות של כל בן אדם



?איך היית רוצה שבן אדם אחר יגיב אם היית מספרת לו שאת לוקה במחלה

לא " שיגעון"היו המון פעמים שאנשים לא קיבלו את המצב שלי כהפרעת נפש סדירה אלא כ
.  החבר הראשון שלי הגיב בצורה היסטרית ברגע שסיפרתי לו על ההזיות שחוויתי. הגיוני

ושלא  , שלא ימעיטו בערכי או בכישורי הריכוז שלי, הייתי רוצה שיכבדו את ההפרעה שלי
היא מספרת שההזיות נראות לה יותר אמיתיות ברגע שבן )ישאלו איפה ההזיות נמצאות 

(.אדם אחר בחדר מסתכל לאותו הכיוון שבה ההזיה נמצאת

?איך היית רוצה שאנשים סביבך יגיבו אם אתה במצב לא טוב בגלל המחלה

עם (. מבחינת לחץ האנשים שמסביבה)לכבד אותי ולא להגזים בתגובה , לתת לי מרחב
השנים למדתי שההפרעה צורכת המון סבלנות מעצמי ומהסובבים אותי ואין ברירה אלא 

.לקחת את הזמן ולטפל במצב כשהוא מתדרדר

?איך גילית או חשדת שאת לוקה במחלה

"  זה"שמזכיר מאוד את הליצן פניווייז מהסרט , ההזיות הראשונות שהיו לי היו של ליצן
לא הייתה מודעות לגבי ההפרעה ולכן לא האמינו לי ולא כיבדו אותי  , (סטיבן קינג)

עם הזמן קלטתי יותר מידע לגבי ההזיות שלי ולמדתי על . כשנפתחתי וסיפרתי עלייה
.ההפרעה יותר

?אילו סטיגמות על ההפרעה מנוגדות למציאות

מפחדים מהסביבה  , חסרי ריכוז, סטיגמות על זה שאנשים שחולים בה לא יוצאים מהבית
אלה דברים שיכולים להיות נכונים לגבי חלק מהאנשים אבל הכללה של כל הלוקים  .. שלהם

. במחלה היא לא בריאה וגורמת לנזק



פיצול אישיות
כ עקב "הפרעה המתארת ניתוק קיצוני שמתעורר בדר

הלוקים בהפרעה  , כתוצאה מכך. גורמי לחץ וטראומה
.מטפחים מספר זהויות נפרדות ואינדבדואליות



(אישיויות הנמצאות בגוף אחד13אישיות אחת בין , נואה)פיצול אישיות-#5ראיון 

?איך ההפרעה משפיעה על חיי היום יום

אז פשוט עוברים את  , הם אלה שעובדים עם הגוף ברוב היום( המרואיין)בדרך כלל קאי או נואה 

לפעמים יש טריגרים מסויימים שעלולים להוציא  . שגרת היום הרגילה בלי יותר מדיי בעיות

אז קורים מצבים שמישהו אחר ׳יוצא החוצה׳ ולא  , ומוציאים אישויות אחרות לשליטה על הגוף

. בדיוק מבין איפה נמצאים או מה המטרה של אותו יום

?מה הדרך הכי יעילה בשבילך להתמודד עם ההפרעה

לכל אחד מאיתנו יש סביבה משלו אז בדרך כלל  , משתדלים לתת לכל אישיות לבטא את עצמה

כשמזמינים חברים או שרוצים לעשות תחביב מסויים של אישיות אחת משתמשים בטריגר חיובי  

ויוכל להנות מהזמן שלו גם בתפעול של  ( לדוגמא שיר או תמונה מסויימת)כדיי שהוא יצא החוצה 

הדרך הכי יעילה היא פשוט להסתדר כמה שיותר עם שאר האישיויות ולנסות למתן את . הגוף

.השגרה לאישיויות ספציפיות

?איך ההפרעה מרגישה לכל אישיות

הראש הוא סוג של המרכז של כולנו ובו יש גם תקשורת בין אישיות אחת , קשה לתאר במילים

לא יהיו לה , אם האישיות לא נמצאת בחזית הגוף ובשליטה שלו, מבחינת הזיכרון, לשנייה

יש פעמים שצריך לעדכן אחד . זכרונות של מה שקורה או קרה אלא רק לאישיות שהייתה בחזית

.את השני



?איך היית רוצה שבן אדם אחר יגיב אם היית מספר לו שיש לך פיצול אישיות

או שואלים דברים די פולשניים , המון פעמים אנשים לא לוקחים את ההפרעה ברצינות

אנשים מבקשים להוציא אישיויות שונות לחזית כדיי . שגורמים לי ולנו להרגיש לא בנוח

ההחלפה בין אישיות לאישיות כלולה בדיסוציאציה שניתן )לחוות את איך שהדיסוציאציה 

וזה מידע  ( טראומה אישית)אנשים שואלים מה גרם לפיצול , נראית( לראות גם פיזית

.רגיש שלא מספרים לכל אחד

?איך גילית או חשדת שאתה לוקה בהפרעה

בין כל אישיות לאישיות יש ניתוק מכיוון שהגוף  )מה שגרם לחשדות הוא הרגשת הניתוק 

אחרי קריאה של הסימפטומים של ההפרעה שכללו כאבי ראש (. משותף אך לא הזהויות

.וניתוק עצמי ראיתי מאוד בבירור שמה שאני מרגיש הוא באמת זה

?אילו סטיגמות ששמעת על ההפרעה מנוגדות למציאות

,  מבחינת המון אנשים ההפרעה היא פשוט המצאה לצורך תשומת לב או כל סיבה אחרת

התדמית של אנשים בעלי פיצול אישיות )אנשים רואים את זה כמשהו פסיכוטי ומסוכן 

או , (אחרי המון פעמים שהם הוצגו כמסוכנים בתעשיית הקולנוע והבידור, ירדה לתמיון

.כמשהו מומצא ולא קיים


