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ברוכים הקוראים!

אני נרגשת מאוד להציג עבורכם חוברת זאת אשר נוצרה מפרי עמלם של 
הצוות הנפלא של מרכז ספורט בריאות ואומנויות במה של מכון סאמיט.

היום אחרי 12 שנים של פעילות אשר התחילו ברגע אחד קטן מתוך חזון 
גדול, אנחנו מנוסים ולמודים מתקופות של פריחה ומשברים, הצלחות 

וכישלונות, אשר מתוכם אנו מוכנים באמת לצעד הבא שלנו.

חוברת זאת מייצגת אבן דרך משמעותית בתקופה בה אנו חברים וצוות 
עוברים לבית חדש, מעון שיהיה רק לרשותנו ויאגד את כל הדברים שאנחנו 

מקיימים ושואפים לקיים עבורכם. בחוברת תפגשו תמצית על הדרך 
המשמעותית שעוברת כל אחת ואחת מהקבוצות שלנו מפי המנחים ונציגי 

המשתתפים בקבוצה.

שמחה לשתף כי אני מודה וגאה בצוות הנפלא אשר עובד איתי יום יום, 
חלקם כבר שנים וחלקם ממש חדשים אך כבר משמעותיים לא פחות. 

בזכותכם אני ממשיכה לראות תמיד קדימה, לחשוב ביצירתיות מתמדת 
בלשפר את התנאים עבור כולם ובעיקר בלהאמין שמה שאנחנו עושים הוא 

משמעותי ומרפא את הגוף והנפש.

אני רוצה להודות לכם החברים במרכז שמגיעים ומתמידים ומייצרים עבור 
עצמכם בנוכחותנו מרחב של חברות ושותפות הדדית שנעים להגיע אליו. 

אני מודה על הפתיחות והכנות להביע גם את התחושות הפחות נעימות 
שעולות ולאמון שלכם בנו שנפעל על מנת לשפר ולתמוך.

תודה למכון סאמיט שהינו בית עבורי והנהלת המכון המחזיקה את היסודות 
ומאפשרת לי חופש תנועה לגדול אתכם למחוזנו החדש.

חוברת זו היא גם הזמנה לכל אלו מכם שעדיין לא מכירים להגיע להיפגש 
ולטעום מהדבר שאנחנו כל כך אוהבים לתת.                                               

בברכה, 

עדי שורר 
מנהלת מרכז בריאות וספורט

לחברי מרכז הספורט והבריאות של מכון סאמיט!

כמי שעוסק בשיקום נפשי כוללני ושלם, ברור לי שפעילות ספורט וחשיבה 
על הבריאות הגופנית, היא חלק משמעותי מתכנית שיקום כוללנית, ויש לה 

אפשרות להציע ערך מוסף שאינו בנמצא בכל פעילות שיקומית אחרת.  
בפעילות גופנית נמצאים כל המרכיבים שדרושים לתהליך שיקומי כוללני:  

תקווה, שינוי, הכרה ביכולות האמיתיות שלי, חיבור חברתי ושותפות עם 
אחרים, תחושת קומפטנטיות וחיוניות.  התכנית שפועלת במכון סאמיט, 
שנבנתה באופן ייחודי עבור משתקמים וזכאי סל שיקום משמעותית כיון 

שהיא נופלת על צורך טבעי ובריא, וכשאדם נמצא בתהליך שיקומי, 
התכנית מתחברת לרצון לשנות ולשפר, והתוצאות הן כמעט מיידיות, הן 

ברמת הפעילות עצמה, וגם על החוויה העצמית, החברתית והרגשית.

אני גאה מאד במרכז שבנינו במכון סאמיט, שפועל כבר מאז 2012, וכל 
הזמן מתפתח, מתעדכן, מחדש ומנסה להגיע לכל האוכלוסיה שעשויה 

להנות ממגוון הפעילות שלו.  למרות ששנת הקורונה האטה ופגעה בשגרת 
הפעילות שלו, הוא חוזר ו"משתקם" ומחזיר לשטף חיינו את הפעילויות 

שהן חשובות מאד לחוויה של חיוניות ומספק אויר והנאה רבה.

אני מקווה שחברי המרכז היום, ועוד רבים שיצטרפו יוכלו להנות מהחוגים 
וממפגשים שמספקים חוויה מענגת, מרגיעה ומקדמת.  

 

בברכה,

 

דני שטיינברג
מנהל מערך השיקום

מכון סאמיט
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מרכז הספורט והבריאות הוא מקום בו כל אחד ואחת יכולים 
למצוא את החוג המתאים להם ביותר ולהכניס לחיי היומיום 

פעילות ספורטיבית ומיטיבה. מרכז הספורט מציע מגוון חוגים: 
חדר כושר, יוגה, מדיטציה, תנועה ודמיון מודרך, טאי צ'י, פילאטיס, 
TRX ,אירובי, מחול, התגוננות רחוב, כדורגל, כדורסל ועוד. בנוסף, 

תוכלו לקבל הדרכה ממוקדת ואישית בתהליך כניסה לכושר 
ולאורח חיים בריא.

החוגים מוצעים בפניכם באופן שבועי ואתם מוזמנים להגיע 
אליהם באופן קבוע, או להגיע מדי פעם לפי הרצון והיכולת. למעט 

חוגים מסוימים שמיועדים לקבוצות קבועות (ונציין זאת באותם 
החוגים), מרבית החוג ים פתוחים תמיד ולא נדרשת הרשמה 

מראש. כל החוגים וההדרכות מלווים בצוות מקצועי וחם, 
המאפשר לכל אחד ואחת בכל רמה שהיא, להשתתף וליהנות 

מהתהליך.  

לפני שמתחילים להתעמל... נשמח להכיר אתכם.ן.!

מעין ליכטנברג ושרי בן חמו
רכזות מרכז הספורט

מרכז הספורט
רבקה דהן 

חד“כ, TRX, יוגה, 
הליכה ופילאטיס

יעל בלאו
חד“כ, עיצוב וחיזוק, 

מתיחות, אירובי

דניאל כהן
קרוספיט

אורן כהן
כדורגל

ידידיה וייל
חשיבה חיובית 

ומדיטציה

ליטל יורן 
האתה יוגה

רומי אטאס
התגוננות רחוב

אלישבע סילברג
שחמט מתחילים

אבי בזק
קבוצת זוגיות 

לגברים

דוד קנל
תנועה ודמיון מודרך

ידידיה דוארי 
כדורסל

רותם דורון
בישול ותזונה

רותם הראל
בלט, מחול מודרני, 

מדריכה חברתית

מעין ליכטנברג
חקלאות אורגנית, 

רכזת

תהילה עוזרי
רכזת מועדון 

ותיקים

ליטל מאירזדה
מועדון ותיקים, 

כתיבה שירה והלחנה

נועם אילן
חדר כושר

אייל צור
יוגה גברים

רמי פולצ‘ק
טאי צ‘י

עינת גן אור
ספוקן וורד

רננה מושכל
אדמיניסטרציה

שרי בן חמו
רכזת

איתמר דגן
הרכב מוסיקלי

יעל שטולמן
תיאטרון 

מאשה שמוליאן
תיאטרון

הכירו את הצוות:
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הכירו את הצוות:
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תוכנית קבוצתית לנשים 
וגברים, חברי מרכז 

הספורט ומצטרפים 
חדשים - שמטרתה 

עידוד אורח חיים בריא 
באמצעות פעילות 

גופנית ותזונה נכונה. 

הצטרפו 
עכשיו!

SHAPE סאמיט
תוכנית לאורח חיים בריא בשילוב תזונה וספורט

כל שבוע נפגשים בזום, לדבר על נושאים 
רלוונטים לכל הקבוצה.

תזונה ובישול בריא- מפגשים שבועיים עם 
נטורופתית בהם נלמד נבשל ונאכל ביחד אוכל 

בריא ומזין.

מערכת אימונים שבועית בהתאמה אישית. 
הפעילות כוללת פילאטיס, עיצוב וחיזוק, יוגה, 

ריצה, אירובי, כוח ועוד הרבה!

פגישה קבוצית

פעילות גופנית

תזונה

חוג אירובי לנשים בלבד במבחר גדול של סגנונות 
ריקוד משמחים ומקפיצים - זומבה, ריקודי בטן, 

היפ-הופ, מיינסטרים, לטיני, הודי ועוד. 

הצעדים קלים, הקואורדינציה פשוטה, כך שכל 
אחת תוכל לעקוב בקלות ולהצטרף לחגיגה גם 

ללא נסיון קודם.

בהדרכת יעל בלאו

בואי לרקוד!
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אימון קבוצתי באווירה כיפית שנועד 
להכניס אתכם לכושר הכי טוב שהייתם בו! 

האימונים יכינו אתכם לכל אתגר בחיים!
הדרך - שימוש בתנועות פונקציונאליות 

משתנות בעצימות גבוהה. בשיעורים נלמד 
איך להרים משקלים ואת הגוף שלנו בצורה 

נכונה ובטוחה.

מדריך: דניאל כהן
מיקום: סטודיו קרוספיט, מעשה חושב 4, 

קומת קרקע.
*הקבוצה סגורה בהרשמה מראש

crossfit קרוספיט
crossfit קרוספיט

חדר הכושר ממוקם בבית הנוער העברי בירושלים ופתוח עבור 
משתתפי מרכז הספורט בימי ראשון עד חמישי, בין השעות 

15:00-19:00 (משתנה בין הימים). 
בחדר הכושר נמצאים המדריכים נועם , יעל  ורבקה, 

מדריכי כושר מטעמנו בעלי הכשרה מקצועית שמנחים 
ובונים תכניות אימון אישיות.

בחדר הכושר ניתן לבצע אימון אירובי, אימוני התנגדות, 
מוטות, ומשקולות. אימונים אלה יכולים לסייע לירידה 

במשקל ולהעלות מסת שריר ובעיקר לשפר את מצב הרוח!
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חוג שחמט
משחק השחמט הנקרא גם "משחק המלכים", הינו משחק בעל מסורת ארוכת 
שנים. משך הזמן נוסו ונתגלו אסטרטגיות שונות, טקטיקות משחק מעניינות, 

ותחבולות למופת, שאנו לומדים ומשכללים כל הזמן...
משחק השחמט מועיל לשיפור היכולת הלימודית, פיתוח חשיבה יוצרת, 

שיפור היכולת המתמטית, זיכרון, סבלנות, תכנון, שליטה במצבי לחץ, לוחמה 
פסיכולוגית של שחקן אחד נגד אחר, ענווה, אסתטיקה ואף אמנות.

קבוצת מתחילים
מתאים למתחילים בצעדיהם הראשונים, 

למעוניינים לצבור עוד ביטחון וניסיון, 
ולכל מי שרוצה פשוט להגיע ולשחק 

באווירה כיפית ונעימה. 
נלמד את כללי ועקרונות המשחק, 

אסטרטגיות וטקטיקות בסיסיות וסיומי 
משחק מנצחים.

בהדרכת אלישבע סילברג

קבוצת מתקדמים
מתאים לשחקנים מתקדמים בעיקר 

המעוניינים לשפר את יכולותיהם וכושר 
משחקם, אולם גם המתחילים יכולים 

למצוא בו עניין והנאה. 
השיעורים מועברים על ידי נתן גלנט, מורה 

מוסמך ושחקן פעיל מטעם האיגוד 
הישראלי לשחמט

בלט קלאסי
נכון שהדבר הראשון שאתם חושבים 

כשאתם שומעים "בלט" זה בלרינה וחצאית 
טוטו?... אז כן, ולא. הבלט מתאים לכל אחד 

ואחת - הוא מעניק הקשבה לגוף, יציבות 
ותנועתיות. בחוג נשתמש בכל האיברים 

והשרירים בגוף, נוציא מלא אנרגיה ונצא 
כמו חדשים!

החוג מיועד לכולן ולכולם - גברים ונשים 
כאחד!

מדריכה: רותם הראל
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מדריכה: רותם הראל
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אימון מתיחות
מגיעה לך שעה אחת ביום פשוט להירגע!

שיעור מתיחות חזקות עובד על הארכת 
שרירים, הקלה על כאבים והגדלת טווח 

תנועה. 
במהלך השיעור נלמד לפתח מודעות שקטה, 

שחרור הגוף והנשמה ונחוש מהי הרפייה 
מלאה.

בהדרכת יעל בלאו

 כל שבוע נשתה תה חם 
באוהל בדואי ונטפל בחלקת 

האדמה שלנו. נלמד על 
חקלאות ונאכל מהפירות 
והירקות שנשתול ונגדל. 

המפגשים בעין יעל הם חוויה 
מיוחדת של אדמה, של עצמי 

ושל הקבוצה. בכל פעם מחדש 
אנחנו מרגישים את הרוגע 

והכוחות המחודשים שהטבע 
נוסך בנו.

חקלאות 
אורגנית
בעין יעל

מפגש באוירה נעימה 
בטבע באחד מהמקומות 

היפים בירושלים.
עם מעין וצוות מדריכים 

של המקום.

עם מעין ליכטנברג 
וצוות עין יעל
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תנועה ודמיון מודרך

דמיון מודרך
בואו להפליג על 

כנפי הדמיון לחצי 
שעה, בליווי נגינה 

עדינה. תרפיה לגוף 
ולנפש. מומלץ 
להגיע בלבוש 

נוח.

עם דוד קנל

תנועה
מפגש בוגרים עם תנועה, 
מוזיקה ומשחקי ספורט 
באווירה קלילה. שילוב 

תרגילים משיטת אלבום ועוד, 
המכוונים להעצמה. 16

מחול מודרני

בואו להזיז את הגוף עם ריקוד חדש בכל 
שיעור! המחול המודרני מתמקד בביטוי 

אישי חופשי ומשוחרר. החוג מאפשר 
התנסות בדרך שונה לשחרור פיזי ומנטלי.

מדריכה: רותם הראל

הקבוצה פתוחה לנשים וגברים כאחד
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פילאטיס
טכניקת פילאטיס מבוססת על כך שהגוף, התודעה והנפש 
פועלים כישות אחת שלמה המתפקדת ביעילות המרבית. 

השיטה מאפשרת לאדם להיות ערני, חיוני ופעיל ומקנה לו 
שקט מנטלי המאפשר לו להתעמת עם קשיי היום יום. המסר 

העיקרי הוא מיצוי כל תרגיל באמצעות דיוק בביצוע, כדי 
שהחוסן הפיזי יוביל לחוסן נפשי, ושכל תנועה שהאדם 

מבצע תהיה יעילה יותר.
נשיג מטרות אלו על ידי סדרה של 

תרגילים עם זרימת תנועתית בניהם. 
תרגילים אלו מפעילים את שרירי 

הליבה והיציבה (שרירי מרכז הגוף).

עם רבקה דהן

כן גם אנחנו יכולים 
ויכולות!

אימוני אנארובי (אימוני 
כוח) במגוון שיטות 

אימון נפוצות. שיעורי 
עיצוב וחיטוב הגוף, 
חיזוק שרירים, בטן 

שטוחה, הצרת היקפים. 
לשימור ושיפור מראה 
הגוף בדגש על עבודה 

נכונה וממוקדת! 

עיצוב וחיזוק
 עבודה על עיצוב הגוף וחיזוק השרירים

לתוצאות הרצויות.אישית על מנת להגיע והרכבת תוכנית אימון ליווי צמוד שלי מחברי הקבוצה יינתן לכל אחד ואחת 
מדריכה: יעל בלאו
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TRX
עם רבקה

?TRX מה זה
אלו רצועת אימון שפותחו על ידי יחידות הים של הצבא האמריקני. 

אימון שמנצל את כוח המשיכה ומשקל הגוף כדי לפתח כל שריר 
ושריר בגופנו. 

אימון TRX מפתח כוח, סיבולת, איזון, יציבות. כל שינוי בשיפוע 
הגוף במהלך התרגיל יכול להקל או להקשות על ביצוע התרגיל כך 

אפשר להמשיך לאתגר את עצמנו יותר ויותר בכל אימון.
מומלץ בחום לשונאי חדר כושר שרוצים לחזק את השרירים בלי 

להשתמש במכשירים או להרים משקלים.

התגוננות רחוב

התגוננות רחוב היא אומנות לחימה המשלבת אגרוף, 
בעיטות, הטלות, קרקע, וכן תרגולות של הגנה עצמית. 

נעבוד גם על כושר, כוח, גמישות, דיוק ופיתוח יכולות.

בהדרכת רומי אטאס
חגורה שחורה בהתגוננות 

רחוב ופאנקרטיון

במרכז בריאות וספורט סאמיט 

קבוצה שהיא משפחה - מתאימה לנשים וגברים!
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*הצטרפות לנבחרת מותנית     
  בשיקול דעתו של המאמן

אימונים פתוחים לכולם

בהדרכת ידידיה דוארי

הכדורסל הוא הארמון שלנו. מרגע שנכנסים אל ההיכל הכללים 
משתנים, ניתן לשחק. כל הדברים שלמדנו בילדות היו דרך המשחק, 

זה נכנס דרך החוויה בצורה העמוקה ביותר אל תוך המערכת שלנו. גם 
היום כאנשים בוגרים , יש לנו הזדמנות לחוות מחדש את הקשרים 
במוח דרך יצירת נתיבים חדשים של תנועה, בגוף ברגש ובמחשבה. 
הכדורסל הוא מיומנות מיוחדת שמשלבת נחישות, תחרות, עדינות 

משחקי כדורסל זורמים ומהנים, 
באווירה מפרגנת ותומכת. הניצחון 

הוא רק תירוץ... 
אימוני נבחרת*

חשיבה חיובית על העבר 
שהייה מדיטטיבית בהווה 
ואיחולים חיוביים לעתיד

חוג חשיבה חיובית 
ומדיטציה 

בחשיבה חיובית אנו מתרגלים הסתכלות על חצי הכוס המלאה 
בחיים שלנו, ומקשיבים באמפתיה ופרגון לאחרים מספרים על הטוב 

בחייהם.
במדיטציה אנו מתרגלים נוכחות יציבה, פתוחה, בהירה ושלווה 

בהווה, ומשחררים אחיזה מדעות לגבי איך המציאות אמורה להיות.
אנו מסיימים עם ברכות ואיחולים טובים לעצמנו ובמעגלים הולכים 

ומתרחבים לכל ההוויה.
השלבים השונים מונחים בצורה מלאה והחוג מתאים לכל מי שרוצה 

להנות מהסתכלות יותר חיובית על המציאות ומשחרור משיפוטיות.

עם ידידיה וויל
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23



היוגה היא מדע של חיים שמקורו בהודו לפני אלפי שנים, 
הכוללת את הגוף, ההכרה והרוח. זוהי שיטה המשלבת את כל 

התנועות הדרושות לבריאות גופנית, עם טכניקת נשימה 
ומדיטציה המבטיחה שלוות נפש.

כל אדם יכול לתרגל יוגה, די במשטח קטן וברצון חזק לחיות 
חיים בריאים ומספקים.

יוגה גברים • האטה יוגה • אשטנגה יוגה 

מדריכים:
יוגה גברים | אייל צור

האטה יוגה | ליטל יורן
אשטנגה יוגה  | רבקה דהן

תרגול יוגה

”היוגה עשויה להיות כלי עזר בידכם, אם 
יש ביכולתכם לשלוט בהכרה ובמחשבות, 
אין שום גבול למה שביכולתכם לעשות – 
מכיוון שרק האשליות והדעות המוקדמות 
שלנו הן שמעכבות בעדנו ומונעות מאתנו 

להגשים את עצמנו.“ 

-לוסי לידל

כדורגל זורם לך בדם?

כדורגל הצטרפ/י לקבוצת הכדורגל שהיא כמו משפחה!
בהדרכת שחקן העבר אורן כהן

אימוני קבוצה ונבחרת 
עם מאמן מקצועי

כולל 
טורנירים 

מול קבוצות 
אחרות!

בחוג תוכלו להנות מאווירה 
חמה משפחתית, והכי חשוב 

תחרותית! 
במהלך העונה נתאמן ונשתפר, 

נשחק משחקי אימון נגד 
קבוצות שונות, נפסיד, ננצח 

ונהנה מכל רגע!
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מטרת החוג היא לטפח את הצ'י (אנרגיית החיים) שלנו 
באמצעות תרגילי תנועה ומדיטציה, על פי עקרונות הרפואה 
הסינית. נשים דגש על הרפיה והפעלת הגוף כיחידה אחת. 
בשיעורים אנחנו מתרגלים בעיקר שתי סדרות של צ'י קונג 

ועושים מדיטציה בעמידה. 

טאי צ‘י

בהנחיית רמי פולצ‘ק

תזונה נטורופתיה ובישול בריא 
מדריכה: רותם דורון

בחוג נעבור היכרות עם העולם הרחב של המטבח 
הבריא וסגנונות התזונה השונים, נלמד איך נוכל 
לשפר את הבריאות שלנו בעזרת המזון שאנחנו 

מכניסים לגוף. 
כדי להבין מה מיטיב עם הגוף שלנו נלמד יחד על 

חומרי הגלם והתאמות בין סוגי מזון שונים. בנוסף, 
נתנסה בבישול בריא וטבעוני שמבוסס על הצומח 

(plant based), נכין, נטעם ונאכל יחד. 
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הליכה היא הספורט הזמין והנגיש ביותר, טבעית 
ובריאה ומחזקת את הגוף. היא אחד הדברים הכי 

טובים שאנחנו יכולים לעשות למען עצמנו ובשביל 
הגוף שלנו. כל מה שצריך זה זוג נעלי ספורט, בגדים 

נוחים, משקפי שמש בקיץ ומטריה בחורף.
קבוצת ההולכים שלנו מתרחבת, מעבר להיבט הגופני ישנו 

ההיבט החברתי, מכירים כל פעם חברה חדשים, לעיתים 
מפטפטים לעיתים דנים ומתווכחים בשלל נושאים, מכירים 

את הסביבה,  פוגשים מראות וריחות וגם רעיונות. בואו 
להתנסות!

מדריכה: רבקה דהן
מיקום: יציאה מבית הנוער לסטודיו הבית בתלפיות

קבוצת הליכה

בואו נדבר על המקום הבטוח שלנו כדי לצאת אל 
המרחב הפתוח, כלים להביע את הצרכים שלנו, 

כלים לדיבור בשפה הרגשית, איך בכלל מתחילים 
קשר זוגי ומה חשוב בקשר בין שני אנשים.

קבוצות משתנות המתאימות ל: נשים / גברים / מעורב / זוגות  
מדריכים: אבי בזק / יעל בזק

קבוצת זוגיות
מדברים פתוח במרחב הבטוח
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15:30-17:30 ימי שלישי | 

חדש למתמודדים בני +50
מועדון ותיקים

שיחה • מוסיקה • תנועה • יוגה צחוק • 
הרצאות מתחלפות • קפה ומאפה

קבוצה 
קבועה 

בהרשמה 
מראש

מדי שבוע אנחנו מגיעים, מפטפטים, מנשנשים ומשתתפים יחד 
בפעילויות מגוונות. המפגש כולל לפעילות חברתית ותכנים 

מתחלפים: סדנאות מוזיקה, תנועה, הרצאות ועוד.
הצטרפו אלינו לקבוצה חמה וכיפית ולמגוון פעילויות !

עם תהילה וליטל 

המרכז לאמנויות הבמה הוא מרחב של יצירה משותפת, בו פועלות 
קבוצות מתחומי אמנויות שונים: מוזיקה, תיאטרון, שירה, תנועה 

ועוד. במהלך השנה הקבוצות עוברות תהליך של לימוד מעמיק, עם 
מורים מקצועיים מכל התחומים. כמו כן יש סדנאות העשרה עם 

מורים אורחים ושיתופי פעולה בין הקבוצות השונות.

בסוף השנה עולה מופע בו המשתתפים עולים לבמה עם היצירות 
עליהם עבדו, ומופיעים בפני קהל אוהד.

המרכז לאמנויות הבמה מאפשר ליצור אמנות אישית וייחודית 
בתוך תהליך קבוצתי. המשתתפים זוכים למעטפת של מורים 

מקצועיים וקבוצה תומכת, שמלווה ומהווה חלק בכל תהליך 
היצירה.  

לפני שמתחילים ליצור… אשמח להכיר אתכם.ן.!

מעין ליכטנברג
רכזת המרכז לאומנויות הבמה

המרכז לאומנויות 
הבמה
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מוזיקה היא הרבה דברים, אבל היא קודם כל הזדמנות. 
הזדמנות להשמיע ולהישמע, להקשיב, להתבטא, ללמוד 

דברים חדשים על עצמנו. הזדמנות להתחבר להווה ולהיות 
נוכחים ברגע הזה, הזדמנות לקחת על עצמנו אתגרים 

חדשים ולצמוח מהם יחד.
ההרכב המוזיקלי של המרכז לאמנויות הבמה נפגש מדי 

שבוע, שם אנו לומדים את אמנות הנגינה המשותפת.
לומדים להקשיב, לנגן כהרכב מגובש, לשמוע ולהרגיש 

את הקצב, להכיר לעומק את המנגינה וההרמוניה, 
ולחוות את הכלי שלנו ואת עצמנו כחלק מקבוצה, 

שגדולה מסכום חלקיה.
ההרכב מיועד לנגנים ששולטים בכלי הנגינה שלהם, ורוצים 

לנגן וליצור יחד.
בהדרכת איתמר דגן

כשספוקן וורד הרכב מוזיקלי
וסטנד-אפ נפגשים
מפגש יחודי בין אומנות כתיבת הספוקן וורד לבין 

הפרפורמנס והסטנד-אפ.
במהלך המפגשים המשתתפים לומדים את 

המאפיינים השונים של כל סגנון ומתנסים בהם. 
המפגשים הראשונים עוסקים בעיקר בהקניית 
כלים בסיסיים בכתיבה ובהיכרות, בכדי שכולם 

ירגישו בנוח לשתף ולהקריא את הקטעים שכתבו. 
בחצי השני של הקורס המפגשים עוסקים בעיקר 

בהתכוננות למופע הסיום שייערך בסוף הקורס. 
עם ליאת מרקוביץ ועינת גן אור
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קבוצת כתיבה 
שירה והלחנה

איך לדייק את הרגשות שלנו 
למילים, לקרב את המילים 
למנגינה, וכך ליצור מוזיקה.

נתנסה ביצירת שירים 
מקוריים, יחד ולחוד, ואפילו 

נבצע אותם. 
בואו לעבור איתי מסע של 

כתיבה, שירה והלחנה.

בהנחיית
ליטל מאירזדה

  תיאטרון 
סאמיט

במשך חצי שנה אנחנו נפגשים פעם בשבוע 
לשעתיים וחצי של חקירה. ברגעים ספורים החלל 
שברשותינו הופך לאין סופי. כמו בציור של דאלי 

הגבולות נזילים והזמן עוצר מלכת.

בסוף השנה הקבוצה 
מעלה הצגה בפני קהל!

מדריכות: 
יעל שטולמן ומאשה שולימאן

פעם בשבוע אנחנו מרשים 
לעצמנו לחקור את הגוף שלנו, 

המחשבות שלנו, הקול שלנו. 
אנחנו מחפשים את הילד שבנו 

ואת כל מה שהיינו רוצים להיות.
בזכות ערך הקבוצה העליון 

במפגשים, נוצר לנו תא אינטימי 
ללא שיפוטיות, מקום בטוח 
המאפשר לחקור, להתפתח 

ולהחשף, ובעיקר להנות.
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חיים מספר על כדורגל:
לשחק  איך  לומדים  ”בחוג 
ויפה.  נכונה  בצורה  כדורגל 
מתוך  שנלמדים  נוספים  ערכים 
החוג והמשחק הם חברות, כבוד 
ולנצח  להפסיד  וללמוד  הדדי 
בכבוד. הכדורגל בסופו של דבר 
חשוב  והכי  משחק  רק  הוא 

שנהיה בני אדם. “

יאיר מספר על יוגה: 
אחר.  עולם  מהממים,  ליטל  של  ”השיעורים 
שלה  הקול  להודו.  פתאום  נכנסים  כאילו 
להרבה  המודעות  את  מעלה  והיא  מרגיע, 
מעבר  ראייה  לה  שיש  מרגישים  דברים. 
התחושה  אנשים  עוד  שיש  ולמרות  למוכר, 
מעודדת  היא  בך.  רק  מתרכזת  שהיא  היא 
עוזרת  היא  להצליח.  לנו  גורם  וזה  לנסות, 

איתן מספר על טאי צ‘י לדמיין עולם אחר.“
בעמק הצבאים:

אני  לי לבוא לתרגל  כיף  ”תמיד 
עוד  ומתקדם  בשיעור  מתמיד 
ועוד. אני אוסיף ואומר בהצלחה  
שלי  מהניסיון   שמצטרף,  למי 
שיותר  כמה  תגיעו  אם 
מעל  תוצאות  תראו  לשיעורים 

ומעבר.“

ארגמן מספר על שחמט:
”אני אוהב שחמט עוד מילדות, אבל תמיד זה 
סאמיט  של  לחוג  כשהגעתי  חובבני.  היה 
המוטיבציה שלי עלתה. האווירה תמיד הייתה 
נכנסתי  החוג  בזכות  תחרותית.  ולא  נעימה 
עכשיו  הוא  השחמט  השחמט,  לתחום  עמוק 
עוגן בחיים שלי. הוא מביא לי סיפוק ומצב רוח 
טוב. אני מרגיש עם השחמט שאני מנצל את 

מה שיש לי. זה חידתי ויצירתי.“

מעין מספרת על ההרכב המוסיקלי:
נהדרת  היא  משותפת  נגינה  של  ”החוויה 
והן  המשותפת  בהנאה  הן  ומעצימה, 
חלק  גם  שהיא  האישית,  בהתפתחות 

מההרכבים.“

תמר מספרת על חוג מחול:
”הריקוד הוא אמנות. לא ספורט.  
וגם כיף! ואז משתחררים מהמוח 
כל מיני ’גודיז‘ לשיפור מצב הרוח 
השאיפה  בגלל  הכאבים.  ונוגדי 
לאינסוף בריקוד - היכולת להגיע 
של  בשיעוריה  גבוהה.  כה  לשם 
רותם יש המון כיף והיא קשובה 

לצרכי התלמידים שלה.“

משתתפים 
מספרים

על החוויות בחוגים ובמרכז הספורט

דורון מספר על קבוצת הכדורסל:
”האיכות של השחקנים היא תלויה אך ורק בהרמוניה, והגלים האנושיים הפנימיים. ובתוך 
גם  ועם השנים  ומעשים טובים.  בין מילים תנועות  ההמולה למצוא את הכוחות, לחבר 

לחבר את החלקים הקרועים.“

רועי מספר על ספוקן וורד- סטנדאפ: 
מעניינת,   בצורה  רגשות  לבטא  לי  גרם  ”החוג 
את  ושם  שלי,  המצחיק  הצד  את  להוציא 
וחשק  כוח  נותנת  הקבוצה  בצד.  הדיכאון 

להמשיך ליצור.  כיף גדול.“

מתיה מספרת על קבוצת 
ההליכה: 

”הקבוצת הליכה מצילה עכשיו 
ובייחוד בקורונה, בקיצור ברגעי 
אמת טוב שיש לי את המסגרת 
הזו. מצורף ציור שציירתי לחוג.“

כתיבה שירה והלחנה 
משתפים שיר לדוגמא: 

הזדמנות / מאת חיים
בהזדמנות השנייה

בא לי
לחיות את החיים

בדרך שלי,
בצורה שבה אני מאמין,

בדרך בה יהיו אתגרים
מעניינים וכיפיים.
החיים לימדו אותי

בהזדמנות ליצור
את המציאות.

אתה נותן לעצמך
להנות מהדרך,

כי אם אתה לא מאמין בעצמך
ליצור מציאות חדשה,
אף אחד לא יאמין בך.

רועי מספר על חקלאות אורגנית בעין יעל:
פעילויות  להציע  יכול  ”כל אחד מהמשתתפים 
הפעילויות  וגם  בחוג  לעשות  רוצה  היה  שהוא 
הסתיו  השנה,בתחילת  עונות  לפי  משתנות 
וכובשים  זיתים  מסיק  עושים  אנחנו 
פעילויות  קצת  עושים  ובפורים  אותם,בחנוכה 
שקשורות לחג  חנוכיות ולביבות תפוחי אדמה, 
תחילת  באיזור,עם  בר  שגדל  זעתר  קוטפים 
בר  פטריות  ללקט  יוצאים  אנחנו  הגשמים 
יעל,  עין  את  שמקיף  המקסים  ביער  שגדלות 
או  רקפות,  כמו  פרחים  רואים  לפעמים  בדרך 

איזה צב שחי לו ביער.“

חיים מספר על כדורגל:
לשחק  איך  לומדים  ”בחוג 
ויפה.  נכונה  בצורה  כדורגל 
מתוך  שנלמדים  נוספים  ערכים 
החוג והמשחק הם חברות, כבוד 
ולנצח  להפסיד  וללמוד  הדדי 
בכבוד. הכדורגל בסופו של דבר 
חשוב  והכי  משחק  רק  הוא 

שנהיה בני אדם. “

יאיר מספר על יוגה: 
אחר.  עולם  מהממים,  ליטל  של  ”השיעורים 
שלה  הקול  להודו.  פתאום  נכנסים  כאילו 
להרבה  המודעות  את  מעלה  והיא  מרגיע, 
מעבר  ראייה  לה  שיש  מרגישים  דברים. 
התחושה  אנשים  עוד  שיש  ולמרות  למוכר, 
מעודדת  היא  בך.  רק  מתרכזת  שהיא  היא 
עוזרת  היא  להצליח.  לנו  גורם  וזה  לנסות, 

איתן מספר על טאי צ‘י לדמיין עולם אחר.“
בעמק הצבאים:

אני  לי לבוא לתרגל  כיף  ”תמיד 
עוד  ומתקדם  בשיעור  מתמיד 
ועוד. אני אוסיף ואומר בהצלחה  
שלי  מהניסיון   שמצטרף,  למי 
שיותר  כמה  תגיעו  אם 
מעל  תוצאות  תראו  לשיעורים 

ומעבר.“

ארגמן מספר על שחמט:
”אני אוהב שחמט עוד מילדות, אבל תמיד זה 
סאמיט  של  לחוג  כשהגעתי  חובבני.  היה 
המוטיבציה שלי עלתה. האווירה תמיד הייתה 
נכנסתי  החוג  בזכות  תחרותית.  ולא  נעימה 
עכשיו  הוא  השחמט  השחמט,  לתחום  עמוק 
עוגן בחיים שלי. הוא מביא לי סיפוק ומצב רוח 
טוב. אני מרגיש עם השחמט שאני מנצל את 

מה שיש לי. זה חידתי ויצירתי.“

מעין מספרת על ההרכב המוסיקלי:
נהדרת  היא  משותפת  נגינה  של  ”החוויה 
והן  המשותפת  בהנאה  הן  ומעצימה, 
חלק  גם  שהיא  האישית,  בהתפתחות 

מההרכבים.“

תמר מספרת על חוג מחול:
”הריקוד הוא אמנות. לא ספורט.  
וגם כיף! ואז משתחררים מהמוח 
כל מיני ’גודיז‘ לשיפור מצב הרוח 
השאיפה  בגלל  הכאבים.  ונוגדי 
לאינסוף בריקוד - היכולת להגיע 
של  בשיעוריה  גבוהה.  כה  לשם 
רותם יש המון כיף והיא קשובה 

לצרכי התלמידים שלה.“
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חיים מספר על כדורגל:
לשחק  איך  לומדים  ”בחוג 
ויפה.  נכונה  בצורה  כדורגל 
מתוך  שנלמדים  נוספים  ערכים 
החוג והמשחק הם חברות, כבוד 
ולנצח  להפסיד  וללמוד  הדדי 
בכבוד. הכדורגל בסופו של דבר 
חשוב  והכי  משחק  רק  הוא 

שנהיה בני אדם. “

יאיר מספר על יוגה: 
אחר.  עולם  מהממים,  ליטל  של  ”השיעורים 
שלה  הקול  להודו.  פתאום  נכנסים  כאילו 
להרבה  המודעות  את  מעלה  והיא  מרגיע, 
מעבר  ראייה  לה  שיש  מרגישים  דברים. 
התחושה  אנשים  עוד  שיש  ולמרות  למוכר, 
מעודדת  היא  בך.  רק  מתרכזת  שהיא  היא 
עוזרת  היא  להצליח.  לנו  גורם  וזה  לנסות, 

איתן מספר על טאי צ‘י לדמיין עולם אחר.“
בעמק הצבאים:

אני  לי לבוא לתרגל  כיף  ”תמיד 
עוד  ומתקדם  בשיעור  מתמיד 
ועוד. אני אוסיף ואומר בהצלחה  
שלי  מהניסיון   שמצטרף,  למי 
שיותר  כמה  תגיעו  אם 
מעל  תוצאות  תראו  לשיעורים 

ומעבר.“

ארגמן מספר על שחמט:
”אני אוהב שחמט עוד מילדות, אבל תמיד זה 
סאמיט  של  לחוג  כשהגעתי  חובבני.  היה 
המוטיבציה שלי עלתה. האווירה תמיד הייתה 
נכנסתי  החוג  בזכות  תחרותית.  ולא  נעימה 
עכשיו  הוא  השחמט  השחמט,  לתחום  עמוק 
עוגן בחיים שלי. הוא מביא לי סיפוק ומצב רוח 
טוב. אני מרגיש עם השחמט שאני מנצל את 

מה שיש לי. זה חידתי ויצירתי.“

מעין מספרת על ההרכב המוסיקלי:
נהדרת  היא  משותפת  נגינה  של  ”החוויה 
והן  המשותפת  בהנאה  הן  ומעצימה, 
חלק  גם  שהיא  האישית,  בהתפתחות 

מההרכבים.“

תמר מספרת על חוג מחול:
”הריקוד הוא אמנות. לא ספורט.  
וגם כיף! ואז משתחררים מהמוח 
כל מיני ’גודיז‘ לשיפור מצב הרוח 
השאיפה  בגלל  הכאבים.  ונוגדי 
לאינסוף בריקוד - היכולת להגיע 
של  בשיעוריה  גבוהה.  כה  לשם 
רותם יש המון כיף והיא קשובה 

לצרכי התלמידים שלה.“

משתתפים 
מספרים

על החוויות בחוגים ובמרכז הספורט

דורון מספר על קבוצת הכדורסל:
”האיכות של השחקנים היא תלויה אך ורק בהרמוניה, והגלים האנושיים הפנימיים. ובתוך 
גם  ועם השנים  ומעשים טובים.  בין מילים תנועות  ההמולה למצוא את הכוחות, לחבר 

לחבר את החלקים הקרועים.“

רועי מספר על ספוקן וורד- סטנדאפ: 
מעניינת,   בצורה  רגשות  לבטא  לי  גרם  ”החוג 
את  ושם  שלי,  המצחיק  הצד  את  להוציא 
וחשק  כוח  נותנת  הקבוצה  בצד.  הדיכאון 

להמשיך ליצור.  כיף גדול.“

מתיה מספרת על קבוצת 
ההליכה: 

”הקבוצת הליכה מצילה עכשיו 
ובייחוד בקורונה, בקיצור ברגעי 
אמת טוב שיש לי את המסגרת 
הזו. מצורף ציור שציירתי לחוג.“

כתיבה שירה והלחנה 
משתפים שיר לדוגמא: 

הזדמנות / מאת חיים
בהזדמנות השנייה

בא לי
לחיות את החיים

בדרך שלי,
בצורה שבה אני מאמין,

בדרך בה יהיו אתגרים
מעניינים וכיפיים.
החיים לימדו אותי

בהזדמנות ליצור
את המציאות.

אתה נותן לעצמך
להנות מהדרך,

כי אם אתה לא מאמין בעצמך
ליצור מציאות חדשה,
אף אחד לא יאמין בך.

רועי מספר על חקלאות אורגנית בעין יעל:
פעילויות  להציע  יכול  ”כל אחד מהמשתתפים 
הפעילויות  וגם  בחוג  לעשות  רוצה  היה  שהוא 
הסתיו  השנה,בתחילת  עונות  לפי  משתנות 
וכובשים  זיתים  מסיק  עושים  אנחנו 
פעילויות  קצת  עושים  ובפורים  אותם,בחנוכה 
שקשורות לחג  חנוכיות ולביבות תפוחי אדמה, 
תחילת  באיזור,עם  בר  שגדל  זעתר  קוטפים 
בר  פטריות  ללקט  יוצאים  אנחנו  הגשמים 
יעל,  עין  את  שמקיף  המקסים  ביער  שגדלות 
או  רקפות,  כמו  פרחים  רואים  לפעמים  בדרך 

איזה צב שחי לו ביער.“

      סאמיט    
מרכז בריאות וספורט 

חיים מספר על כדורגל:
לשחק  איך  לומדים  ”בחוג 
ויפה.  נכונה  בצורה  כדורגל 
מתוך  שנלמדים  נוספים  ערכים 
החוג והמשחק הם חברות, כבוד 
ולנצח  להפסיד  וללמוד  הדדי 
בכבוד. הכדורגל בסופו של דבר 
חשוב  והכי  משחק  רק  הוא 

שנהיה בני אדם. “

יאיר מספר על יוגה: 
אחר.  עולם  מהממים,  ליטל  של  ”השיעורים 
שלה  הקול  להודו.  פתאום  נכנסים  כאילו 
להרבה  המודעות  את  מעלה  והיא  מרגיע, 
מעבר  ראייה  לה  שיש  מרגישים  דברים. 
התחושה  אנשים  עוד  שיש  ולמרות  למוכר, 
מעודדת  היא  בך.  רק  מתרכזת  שהיא  היא 
עוזרת  היא  להצליח.  לנו  גורם  וזה  לנסות, 

איתן מספר על טאי צ‘י לדמיין עולם אחר.“
בעמק הצבאים:

אני  לי לבוא לתרגל  כיף  ”תמיד 
עוד  ומתקדם  בשיעור  מתמיד 
ועוד. אני אוסיף ואומר בהצלחה  
שלי  מהניסיון   שמצטרף,  למי 
שיותר  כמה  תגיעו  אם 
מעל  תוצאות  תראו  לשיעורים 

ומעבר.“

ארגמן מספר על שחמט:
”אני אוהב שחמט עוד מילדות, אבל תמיד זה 
סאמיט  של  לחוג  כשהגעתי  חובבני.  היה 
המוטיבציה שלי עלתה. האווירה תמיד הייתה 
נכנסתי  החוג  בזכות  תחרותית.  ולא  נעימה 
עכשיו  הוא  השחמט  השחמט,  לתחום  עמוק 
עוגן בחיים שלי. הוא מביא לי סיפוק ומצב רוח 
טוב. אני מרגיש עם השחמט שאני מנצל את 

מה שיש לי. זה חידתי ויצירתי.“

מעין מספרת על ההרכב המוסיקלי:
נהדרת  היא  משותפת  נגינה  של  ”החוויה 
והן  המשותפת  בהנאה  הן  ומעצימה, 
חלק  גם  שהיא  האישית,  בהתפתחות 

מההרכבים.“

תמר מספרת על חוג מחול:
”הריקוד הוא אמנות. לא ספורט.  
וגם כיף! ואז משתחררים מהמוח 
כל מיני ’גודיז‘ לשיפור מצב הרוח 
השאיפה  בגלל  הכאבים.  ונוגדי 
לאינסוף בריקוד - היכולת להגיע 
של  בשיעוריה  גבוהה.  כה  לשם 
רותם יש המון כיף והיא קשובה 

לצרכי התלמידים שלה.“
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תרומת הפעילות הגופנית לבריאות הנפש
מאת: אסי ארונסון

"נפש בריאה בגוף בריא" – הנה סלוגן פופולרי שמתנגן לו בפי כל מבין. אבל האם 
באמת ניתן לרפא או לחזק את הנפש באמצעות פעילות גופנית? נתחיל מהבסיס 
ונבדוק מה פעילות גופנית תורמת לגופינו. פעילות גופנית משפרת את הכושר 
הגופנית  היכולת  את  המשקפים  מרכיבים  של  כ"מערכת  מוגדר  אשר  הגופני 
הדרושה לביצוע מטלות ותפקודים יומיומיים בחיוניות ועירנות, ללא עייפות יתר 
ובאנרגיה נאותה, המאפשרת להנות מפעילויות פנאי ולעמוד במטלות הנדרשות 
במצבי חירום" (ד"ר ענבר, ע. הפיזיולוגיה של המאמץ). כלומר כושר גופני הוא 

היכולת לתפקד ביומיום.
גופנית  פעילות  קיום  בין  ישיר  קשר  מצאו  רבים  מחקרים  בריאותית  מבחינה 
בדם,  השומנים  רמת  איזון  כליליות,  לב  למחלות  האפשרות  להפחתת  מסודרת 
והארכת תוחלת  נפשי,  איזון לחץ הדם, שמירה על משקל תקין, הפחתת מתח 
גופני), שיפור היכולות הקוגנטיביות, עיכוב התפתחות  י. כושר  (ד"ר מקל,  חיים 
 Exercise prevents) הדם  בפלסמת  אנדרופים  בטא  ריכוז  שיפור  אלצהיימר, 
fibromyalgia in ptsd men. D.R Arnson,Y. (2007)). כאמור פעילות גופנית 

תורמת לשמירה על בריאות הגוף ועוזרת לתפקד ביומיום.
מחקרים בתחום בריאות הנפש מציגים תמימות דעים מסויגת בסוגיה. אין ספק 
שפעילות גופנית סדירה תורמת את חלקה בשמירה על משקל גוף תקין. סוגיה זו 
אשר  תרופות  שיש  משום  תרופות  הנוטלים  חולים  בקרב  משמעותית  הינה 
ביטוי  לידי  הבא  אכילה  בולמוס  מפתחות  אשר  תרופות  ולעומתן  רעב  מדכאות 
בעודף משקל. אותו הדבר בנוגע לשמירה על רמת לחץ דם תקינה אשר יכולה 
גופנית ללא ספק  להיות מושפעת מהתרופות, אילו רק כמה דוגמאות. פעילות 
מספקת את כל הצרכים הפזיולוגים הנדרשים לאחזקה תקינה של הגוף. אבל 
המחלה  או  הנפשי  המצב  לשיפור  לתרום  יכולה  גופנית  פעילות  ואיך  האם 

הנפשית?
וספורט  גופנית  פעילות  "תנועה,  במאמרו  מקורות  מספר  סקר  אהרוני  חזי  ד"ר 
שנערכו  מחקרים  שלפי  ומציין  ולשיקום"  לטיפול  לריפוי,  מותאמים:כלים 
בעשורים האחרונים, אנשים הפעילים יותר באופן פיזי, הם בעלי סיכוי קטן יותר 
יכולה  להיות בדיכאון, בהשוואה לאלה שאינם פעילים. פעילות גופנית מובנית 
נגד דיכאון  ולהפחית את השימוש בתרופות  והדיכאון  להוריד את רמת החרדה 
 Simons, Epstein, McGowan, Kupfer & Robertson, 1985; North,)
הרוח  מצבי  שיפור  על  הגופני  המאמץ  השפעת   .(McCullagh & Tran, 1990
והפחתת הדיכאון אצל אנשים הסובלים ממחלות נפשיות או ממצבים נפשיים. 
ירידה  בעיקר  היו  הגופנית  בפעילות  ההשתתפות  לאחר  שהתרחשו  השינויים 
והפחתת  הערנות  להגברת  נוסף  אגרסיביות),  (כעס,  השלילים  הרוח  במצבי 
התשישות. החוקרים מאמינים שפעילות גופנית מובנית ומאומצת משפיעה על 
(דובנוב  הרוח  במצב  לשינוי  שגורמים  ועצביים  הורמונאליים  מנגנונים  מספר 
ובארי, Gleser & Mendelberg, 1990; Young, 1996 ;1998). לעומתו ד"ר אורי 

ברגמן במחקרו על "פיתוח שליטה באמצעות פעילות גופנית לנפגעי תגובת קרב 
בסימפטומטולוגיה  הקבוצות  בין  הבדלים  נמצאו  שלא  מצא  חבלתיים"  בתר 
פסיכיאטרית ובסימפטומטולוגיה בתר-חבלתית. נהפוך הוא, קבוצת הניסוי הגיבה 
לו סימוכין  יותר מאלו של קבוצת הביקורת, דבר אשר נמצא  גבוהים  בשיעורים 
הבדלים  נמצאו  לא  בנוסף   .(1987 ואחרים,  (סולומון  קודמים  במחקרים  חלקית 
מובהקים בין הקבוצות בהשפעה על כמות וסוגי התרופות. מחקר זה מספק הסבר 
נפגעים  בקרב  העצמית  השליטה  להעלאת  הגופנית  הפעילות  לתרומת 
וזאת כתוצאה משיפור השליטה העצמית הגופנית תפקודית. בד  בתר-חבלתיים 
בבד עם פיתוח מיומנויות השליטה העצמית, לא הוכחו שינויים סימפטומטולוגיים 
חיוביים, הן פסיכופתולוגיים והן בתר-חבלתיים. כלומר הפעילות הגופנית סיפקה 
סימוכין  נמצאו  לא  אך  עצמית  שליטה  של  מצבים  למספר  חלקית  תרומה 

להשפעה על המצב הנפשי.
במסגרת עבודתי כמטפל בספורט במחלקת בריאות הנפש בבית החולים איכילוב- 
טיפולים  שני  מספק  אני  יום  אישפוז   – סוראסקי  ע"ש  ת"א  הרפואי  מרכז 
הצוות  אשר  לחולים  פרטניים  טיפולים  ובנוסף  שעה  למשך  בשבוע  קבוצתיים 
המקצועי מחליט שזקוקים לכך. החולים במחלקה מייצגים קשת נפשית נרחבה 
עיבוד אבל, התערבות  נפשיים כמו דכאונות,  וכלה במצבים  נפש  החל ממחלות 
במשבר, טראומה ועוד. מחקרים מועטים נערכו במחלקה זו אך משיחות אישיות 
יש חלק חשוב  ניתן לקבוע שלפעילות הגופנית  וביצוע מעקבים  עם המטופלים 

בתהליך הטיפולי ושיקומי. הגורמים לכך הם:
בגוף  הצלחה – את המשפט אותו ציטטתי בפתיחה על הנפש הבריאה   .1
בריא ניתן גם להפוך. כשהנפש אינה בריאה הגוף גם מכשיל את העניינים. 
גופניות  יכולות  כאבים.  גופנית,  עייפות  הגוף,  של  בגידה  חלשה,  הרגשה 
ומיומנויות מוטוריות שהיו בעבר אינם עוד. מטופלים רבים אשר נשאלו האם 
הם עוסקים בספורט כמו לפני ההחמרה במצבם מעידים שאינם מסוגלים 
רגשית או גופנית להתמודד עם הדרישות הגופניות, ההווי החברתי והכשלון. 
משחק טניס פשוט, משחק כדורסל שכונתי או אפילו הליכת ג'וגינג כבר לא 
באווירה  בסיסיות  מיומנויות  לבצע  הם  הטיפול  עקרונות  בחשבון.  באים 
ולאפשר הצלחה בביצוע המיומנויות  נטולת מאפייני לחץ חברתי  סטרילית 
בכך  העצמי  הבטחון  שיקום  וביכולותיו.  בגוף  האמון  את  להחזיר  מנת  על 
שאפילו תפיסת כדור, ביצוע כפיפות בטן או השלמת 20 דקות הליכה יכולות 

להחשב כהצלחה.
מסוגלות עצמית – פראפרזה אשר חוזרת על עצמה בכל מיני סיטואציות   .2
בשיעור היא "לא יכול". משימות אותן אני מבקש לבצע לרוב נענות במשפט 
בסעיף  כאמור  רוצה".  לא  יש  יכול  לא  "שאין  מציינת  צבאית  אמירה  זה. 
בדברים  להצליח  יכול  שהוא  למטופל  מוכיחה  במשימה  הצלחה  הקודם, 

אותם ביטל עד כה.
הקשרים  את  ומעשירים  מחזקים  הקבוצתיים  הטיפולים   – חברה   .3
את  מספקים  כדור  במשחקי  לדוגמא  כמו  קבוצתיות  משימות  החברתיים. 
עקרונות השיתוף הפעולה והתלות ההדדית. ניתן לסמוך על חברך. משימות 
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תרומת הפעילות הגופנית לבריאות הנפש
מאת: אסי ארונסון

"נפש בריאה בגוף בריא" – הנה סלוגן פופולרי שמתנגן לו בפי כל מבין. אבל האם 
באמת ניתן לרפא או לחזק את הנפש באמצעות פעילות גופנית? נתחיל מהבסיס 
ונבדוק מה פעילות גופנית תורמת לגופינו. פעילות גופנית משפרת את הכושר 
הגופנית  היכולת  את  המשקפים  מרכיבים  של  כ"מערכת  מוגדר  אשר  הגופני 
הדרושה לביצוע מטלות ותפקודים יומיומיים בחיוניות ועירנות, ללא עייפות יתר 
ובאנרגיה נאותה, המאפשרת להנות מפעילויות פנאי ולעמוד במטלות הנדרשות 
במצבי חירום" (ד"ר ענבר, ע. הפיזיולוגיה של המאמץ). כלומר כושר גופני הוא 

היכולת לתפקד ביומיום.
גופנית  פעילות  קיום  בין  ישיר  קשר  מצאו  רבים  מחקרים  בריאותית  מבחינה 
בדם,  השומנים  רמת  איזון  כליליות,  לב  למחלות  האפשרות  להפחתת  מסודרת 
והארכת תוחלת  נפשי,  איזון לחץ הדם, שמירה על משקל תקין, הפחתת מתח 
גופני), שיפור היכולות הקוגנטיביות, עיכוב התפתחות  י. כושר  (ד"ר מקל,  חיים 
 Exercise prevents) הדם  בפלסמת  אנדרופים  בטא  ריכוז  שיפור  אלצהיימר, 
fibromyalgia in ptsd men. D.R Arnson,Y. (2007)). כאמור פעילות גופנית 

תורמת לשמירה על בריאות הגוף ועוזרת לתפקד ביומיום.
מחקרים בתחום בריאות הנפש מציגים תמימות דעים מסויגת בסוגיה. אין ספק 
שפעילות גופנית סדירה תורמת את חלקה בשמירה על משקל גוף תקין. סוגיה זו 
אשר  תרופות  שיש  משום  תרופות  הנוטלים  חולים  בקרב  משמעותית  הינה 
ביטוי  לידי  הבא  אכילה  בולמוס  מפתחות  אשר  תרופות  ולעומתן  רעב  מדכאות 
בעודף משקל. אותו הדבר בנוגע לשמירה על רמת לחץ דם תקינה אשר יכולה 
גופנית ללא ספק  להיות מושפעת מהתרופות, אילו רק כמה דוגמאות. פעילות 
מספקת את כל הצרכים הפזיולוגים הנדרשים לאחזקה תקינה של הגוף. אבל 
המחלה  או  הנפשי  המצב  לשיפור  לתרום  יכולה  גופנית  פעילות  ואיך  האם 

הנפשית?
וספורט  גופנית  פעילות  "תנועה,  במאמרו  מקורות  מספר  סקר  אהרוני  חזי  ד"ר 
שנערכו  מחקרים  שלפי  ומציין  ולשיקום"  לטיפול  לריפוי,  מותאמים:כלים 
בעשורים האחרונים, אנשים הפעילים יותר באופן פיזי, הם בעלי סיכוי קטן יותר 
יכולה  להיות בדיכאון, בהשוואה לאלה שאינם פעילים. פעילות גופנית מובנית 
נגד דיכאון  ולהפחית את השימוש בתרופות  והדיכאון  להוריד את רמת החרדה 
 Simons, Epstein, McGowan, Kupfer & Robertson, 1985; North,)
הרוח  מצבי  שיפור  על  הגופני  המאמץ  השפעת   .(McCullagh & Tran, 1990
והפחתת הדיכאון אצל אנשים הסובלים ממחלות נפשיות או ממצבים נפשיים. 
ירידה  בעיקר  היו  הגופנית  בפעילות  ההשתתפות  לאחר  שהתרחשו  השינויים 
והפחתת  הערנות  להגברת  נוסף  אגרסיביות),  (כעס,  השלילים  הרוח  במצבי 
התשישות. החוקרים מאמינים שפעילות גופנית מובנית ומאומצת משפיעה על 
(דובנוב  הרוח  במצב  לשינוי  שגורמים  ועצביים  הורמונאליים  מנגנונים  מספר 
ובארי, Gleser & Mendelberg, 1990; Young, 1996 ;1998). לעומתו ד"ר אורי 

ברגמן במחקרו על "פיתוח שליטה באמצעות פעילות גופנית לנפגעי תגובת קרב 
בסימפטומטולוגיה  הקבוצות  בין  הבדלים  נמצאו  שלא  מצא  חבלתיים"  בתר 
פסיכיאטרית ובסימפטומטולוגיה בתר-חבלתית. נהפוך הוא, קבוצת הניסוי הגיבה 
לו סימוכין  יותר מאלו של קבוצת הביקורת, דבר אשר נמצא  גבוהים  בשיעורים 
הבדלים  נמצאו  לא  בנוסף   .(1987 ואחרים,  (סולומון  קודמים  במחקרים  חלקית 
מובהקים בין הקבוצות בהשפעה על כמות וסוגי התרופות. מחקר זה מספק הסבר 
נפגעים  בקרב  העצמית  השליטה  להעלאת  הגופנית  הפעילות  לתרומת 
וזאת כתוצאה משיפור השליטה העצמית הגופנית תפקודית. בד  בתר-חבלתיים 
בבד עם פיתוח מיומנויות השליטה העצמית, לא הוכחו שינויים סימפטומטולוגיים 
חיוביים, הן פסיכופתולוגיים והן בתר-חבלתיים. כלומר הפעילות הגופנית סיפקה 
סימוכין  נמצאו  לא  אך  עצמית  שליטה  של  מצבים  למספר  חלקית  תרומה 

להשפעה על המצב הנפשי.
במסגרת עבודתי כמטפל בספורט במחלקת בריאות הנפש בבית החולים איכילוב- 
טיפולים  שני  מספק  אני  יום  אישפוז   – סוראסקי  ע"ש  ת"א  הרפואי  מרכז 
הצוות  אשר  לחולים  פרטניים  טיפולים  ובנוסף  שעה  למשך  בשבוע  קבוצתיים 
המקצועי מחליט שזקוקים לכך. החולים במחלקה מייצגים קשת נפשית נרחבה 
עיבוד אבל, התערבות  נפשיים כמו דכאונות,  וכלה במצבים  נפש  החל ממחלות 
במשבר, טראומה ועוד. מחקרים מועטים נערכו במחלקה זו אך משיחות אישיות 
יש חלק חשוב  ניתן לקבוע שלפעילות הגופנית  וביצוע מעקבים  עם המטופלים 

בתהליך הטיפולי ושיקומי. הגורמים לכך הם:
בגוף  הצלחה – את המשפט אותו ציטטתי בפתיחה על הנפש הבריאה   .1
בריא ניתן גם להפוך. כשהנפש אינה בריאה הגוף גם מכשיל את העניינים. 
גופניות  יכולות  כאבים.  גופנית,  עייפות  הגוף,  של  בגידה  חלשה,  הרגשה 
ומיומנויות מוטוריות שהיו בעבר אינם עוד. מטופלים רבים אשר נשאלו האם 
הם עוסקים בספורט כמו לפני ההחמרה במצבם מעידים שאינם מסוגלים 
רגשית או גופנית להתמודד עם הדרישות הגופניות, ההווי החברתי והכשלון. 
משחק טניס פשוט, משחק כדורסל שכונתי או אפילו הליכת ג'וגינג כבר לא 
באווירה  בסיסיות  מיומנויות  לבצע  הם  הטיפול  עקרונות  בחשבון.  באים 
ולאפשר הצלחה בביצוע המיומנויות  נטולת מאפייני לחץ חברתי  סטרילית 
בכך  העצמי  הבטחון  שיקום  וביכולותיו.  בגוף  האמון  את  להחזיר  מנת  על 
שאפילו תפיסת כדור, ביצוע כפיפות בטן או השלמת 20 דקות הליכה יכולות 

להחשב כהצלחה.
מסוגלות עצמית – פראפרזה אשר חוזרת על עצמה בכל מיני סיטואציות   .2
בשיעור היא "לא יכול". משימות אותן אני מבקש לבצע לרוב נענות במשפט 
בסעיף  כאמור  רוצה".  לא  יש  יכול  לא  "שאין  מציינת  צבאית  אמירה  זה. 
בדברים  להצליח  יכול  שהוא  למטופל  מוכיחה  במשימה  הצלחה  הקודם, 

אותם ביטל עד כה.
הקשרים  את  ומעשירים  מחזקים  הקבוצתיים  הטיפולים   – חברה   .3
את  מספקים  כדור  במשחקי  לדוגמא  כמו  קבוצתיות  משימות  החברתיים. 
עקרונות השיתוף הפעולה והתלות ההדדית. ניתן לסמוך על חברך. משימות 
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להתראות!

והשני אוחז ברגליים וסופר, או תרגילי גמישות בישיבה בהם הבן זוג מפעיל 
החברתיים  הקשרים  את  מחזקות  כן  גם  חברו  של  השכמות  על  לחץ 

והאינטימיות גם משום שאני מקפיד על תחלופת בני הזוג.
דימוי גוף – מעבר לשיפור ההרגשה ותחושת הכוח העבודה על חיזוק   .4
שרירי הגוף משפרת את הדימוי העצמי, את הדרך בה המטופל חש כלפי 
עצמו וגופו. בנוסף כשבאים לתאר אדם דכאוני מתארים אותו "עם כתפיים 
שמוטות והראש באדמה". יש אמת בדימוי זה עת רואים מטפלים כפופי גו 
וגוף רופס. לטווח הארוך יציבה זו גורמת לבעיות עמוד שדרה, עורף, כאבי 
ברכיים, גב וראש. עבודה על שרירי השכמות לדוגמא והשרירים המייצבים 
והמראה  היציבה  ההרגשה,  לשיפור  שלם  את  תורמים  הגב)  זוקפי  (בטן, 

החיצוני.
הסחה – העיסוק מאפשר פרק זמן בו המטופל לא חושב על בעיותיו   .5

ומצבו.
נורמליות – טיפול נפשי כולל בתוכו טיפול תרופתי, שיחה עם פסיכולוג,   .6
קרמינולוג, ריפוי בעיסוק ועבודה סוציאלית. על פי הנורמות החברתיות כל 
אלו.  לקטגוריות  זקוק  אינו  ומתפקד  "נורמלי"  אדם  חריגה.  מהווים  אלו 
בהווי  והנורמלית  ה"שפוייה"  ההרגשה  את  מאפשר  זאת  לעומת  ספורט 

הטיפולי. הרי כולם עושים ספורט.
פחות צרה – מצב או חולי נפשי מרכז בתוכו הרבה גורמים וסיבות. על   .7
זה  גורם  מוציאה את  הגוף  נכונה של  ותחזוקה  עבודה  הזאת  פי התפיסה 
מהרשימה השחורה. לדוגמא נכה צה"ל פוסט טרואמתי שצריך להתמודד 
גם עם הפרעת ה- PTSD שהחלה בהתרסקות מסוק וגם עם בעיות רגליים 
מהמשווה?  הרגליים  גורם  את  נוציא  אם  יקרה  מה  ההתרסקות.  מאותה 
מרכיב מרכזי בדכאון שהוא חש נובע מכך שהוא אינו יכול לתפקד באופן 
בשיקום  שנה  של  טיפול  אחרי  ומשפחתו,  שלי  זה  מטופל  ביומיום.  רגיל 
וחיזוק שרירי הרגליים, מאושר מכך שהוא יכול לעלות לביתו במדרגות ולא 
במעלית, יכול לשחק כדורגל עם ילדיו, יכול ללכת עם צליעה פחות נוכחת 
גורם  לעין, סובל פחות מכאבים. הפרעת הפוסט טראומה לא נעלמה אך 

כבד משקל שהחריף את ההפרעה יצא מהמשוואה.
נקודה חשובה מאין כמותה שתטה את הכף לכיוון הצלחה או כשלון היא המטפל. 
המשימות הניתנות למטופלים מצד אחד לא יכולות להיות מעבר ליכולתם כדי 
ניתן  אם  שני  מצד  להכשל.  להם  לתת  אסור  הכישלון.  תחושת  את  ליצור  לא 
המטפל  בין  האמון  כאן  וגם  כזילזול  יתפרש  זה  מדי  קלות  משימות  למטופלים 
הוא להוציא מהמטופל  לוותר. אחד מתפקידי המטפל  יתערער. אסור  למטופל 
והמיטב. מצד שני אסור ללחוץ משום שרמת המתח הנפשי תעלה  את המירב 

ותפגע בתהליך.
אימרה רפואית עתיקה אומרת "PRIMUM NON NOCER" – העיקר לא לקלקל. 

לשמור, לשפר, לתקן אבל לא להרוס.
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להתראות!

והשני אוחז ברגליים וסופר, או תרגילי גמישות בישיבה בהם הבן זוג מפעיל 
החברתיים  הקשרים  את  מחזקות  כן  גם  חברו  של  השכמות  על  לחץ 

והאינטימיות גם משום שאני מקפיד על תחלופת בני הזוג.
דימוי גוף – מעבר לשיפור ההרגשה ותחושת הכוח העבודה על חיזוק   .4
שרירי הגוף משפרת את הדימוי העצמי, את הדרך בה המטופל חש כלפי 
עצמו וגופו. בנוסף כשבאים לתאר אדם דכאוני מתארים אותו "עם כתפיים 
שמוטות והראש באדמה". יש אמת בדימוי זה עת רואים מטפלים כפופי גו 
וגוף רופס. לטווח הארוך יציבה זו גורמת לבעיות עמוד שדרה, עורף, כאבי 
ברכיים, גב וראש. עבודה על שרירי השכמות לדוגמא והשרירים המייצבים 
והמראה  היציבה  ההרגשה,  לשיפור  שלם  את  תורמים  הגב)  זוקפי  (בטן, 

החיצוני.
הסחה – העיסוק מאפשר פרק זמן בו המטופל לא חושב על בעיותיו   .5

ומצבו.
נורמליות – טיפול נפשי כולל בתוכו טיפול תרופתי, שיחה עם פסיכולוג,   .6
קרמינולוג, ריפוי בעיסוק ועבודה סוציאלית. על פי הנורמות החברתיות כל 
אלו.  לקטגוריות  זקוק  אינו  ומתפקד  "נורמלי"  אדם  חריגה.  מהווים  אלו 
בהווי  והנורמלית  ה"שפוייה"  ההרגשה  את  מאפשר  זאת  לעומת  ספורט 

הטיפולי. הרי כולם עושים ספורט.
פחות צרה – מצב או חולי נפשי מרכז בתוכו הרבה גורמים וסיבות. על   .7
זה  גורם  מוציאה את  הגוף  נכונה של  ותחזוקה  עבודה  הזאת  פי התפיסה 
מהרשימה השחורה. לדוגמא נכה צה"ל פוסט טרואמתי שצריך להתמודד 
גם עם הפרעת ה- PTSD שהחלה בהתרסקות מסוק וגם עם בעיות רגליים 
מהמשווה?  הרגליים  גורם  את  נוציא  אם  יקרה  מה  ההתרסקות.  מאותה 
מרכיב מרכזי בדכאון שהוא חש נובע מכך שהוא אינו יכול לתפקד באופן 
בשיקום  שנה  של  טיפול  אחרי  ומשפחתו,  שלי  זה  מטופל  ביומיום.  רגיל 
וחיזוק שרירי הרגליים, מאושר מכך שהוא יכול לעלות לביתו במדרגות ולא 
במעלית, יכול לשחק כדורגל עם ילדיו, יכול ללכת עם צליעה פחות נוכחת 
גורם  לעין, סובל פחות מכאבים. הפרעת הפוסט טראומה לא נעלמה אך 

כבד משקל שהחריף את ההפרעה יצא מהמשוואה.
נקודה חשובה מאין כמותה שתטה את הכף לכיוון הצלחה או כשלון היא המטפל. 
המשימות הניתנות למטופלים מצד אחד לא יכולות להיות מעבר ליכולתם כדי 
ניתן  אם  שני  מצד  להכשל.  להם  לתת  אסור  הכישלון.  תחושת  את  ליצור  לא 
המטפל  בין  האמון  כאן  וגם  כזילזול  יתפרש  זה  מדי  קלות  משימות  למטופלים 
הוא להוציא מהמטופל  לוותר. אחד מתפקידי המטפל  יתערער. אסור  למטופל 
והמיטב. מצד שני אסור ללחוץ משום שרמת המתח הנפשי תעלה  את המירב 

ותפגע בתהליך.
אימרה רפואית עתיקה אומרת "PRIMUM NON NOCER" – העיקר לא לקלקל. 
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