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 ?םש דחוימ המ :החפשימב םידחוימ םיכרצ םע דלי םע תודדומתה

 

 

 .)םאתהב קימעמו בחרומ( תועש 60 וא 30 :סרוקה ףקיה

 

 

 ,תישיא תוהז רבשמכ תווחינ תועפשהה בורל ,יתוחתפתה יוקיל לע הנחבא לבקמ דלישכ

 תודדומתה יכרד לע דמלנ  ,קומע ןפואבו בורקמ ןתוא ריכנ סרוקב .תיתחפשמו תירוה ,תיגוז

 .הל םיבורקה םילגעמבו החפשימה ךותב הדיחי לכלו טרפ לכל רתוי הליעומו המכח ,הנובנ

 .החפשימה ךותב םירחאה םידליה לשו ,תרגתואמה תורוהה לש םידחוימ םיטביהל ףשחינ

 היווחה ןיבל ,םידחוימ םיכרצ םע דליל תואחאו תורוה ןיב המודהו הנושה תא בורקמ ןחבנ

 ךותב תודדומתהל םילכהו עדיה תשיכרב .תיביטמרונ תוחתפתה םע םידלי םע תוחפשימב

 הלא תויונמוימ לילכהל ולכוי םיפתתשמה ,םידחוימ םיכרצ םע דליל החפשמב םיסחיה

 ומכ ,תיביטמרונ החפשימ לכ לצא תומייקתמה ךוניחב תויגוס וא םיישק םע תודדומתהל

 .הרזעל םיקוקזש םידימלת םע הדובעב ,התיכ ךותב םג תומישיו תוישעמ הנייהתש

 

 

 :סרוקה תורטמ

 

 םיכרצ םע דלי ביבס תיתחפשמו תירוה היווחה לע הנבהה תרשעהו בורקמ תוננובתה •

 וזכ החפשמב הרוהו דלי םע הדובעל עייסתש ,םידחוימ

 ,לוכסת תאשל תלוכיו ,תולגתסה ,תושימגב םישקתמש םידלי לע הבחר הנבה •

 הלא תולוכי תבחרהל םילכ תיינקהו

 תוסיוו ישגיר תוסיו ,תרושקתו הפש יישק ,תוגהנתה תויעבב לופיט יכרד לע הרשעה •

 ישוח

 לע תדמלמו הרישעמ ,רוא תכפושכ םידחוימ םיכרצ םע תורוה לע עדיה תבחרה •

 תוקל םע תודדומתה אלל החפשימב תוירוה תויונמוימ
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 :םיאשונה

 

 )הרוהה( ולש ימצעה יומידהו ךרעה לע םידחוימ םיכרצ םע דליל הרוה תויה תעפשה •

 הרוהה לש (The Narcissistic Injury) תיטיסיקרנה העיגפה •

 םיכרצ םע דלי לש תויחאו םיחא לצא תומייקתמש םירומ םירקחמש תויפיצפס תויגוס •

 םידחוימ

 םירחאה וידליל ריבעמ הרוההש םיעדומ אל םירסמ •

 התא םיסחיה לע ןתעפשהו דליה לש תוקלל רשקהב תבחרומה החפשימ תויגוס •

 תיבל ץוחמ תובכרומו תורגתאמ תויצאוטיסב תודדומתה יכרד •

 ,הלש הירוטסיההו הנחבאה תוגרד ,הלש תוידוחייה :םזיטואל תדרפינ תוסחייתה •

 המאתההו תונושה לופיטה תושיג ,םייטסונגורפ םיאבנ ,הלש יתוחתפתהה ךלהמה

  דליה ליפורפל םהלש

 המב תוטלחה תלבק ,לופיט יגוס תריחב ,עפושה םילופיטה םי ךותב הניפסה טווינ •

 יתועמשמ תוחפ המו עיקשהל

 

 

 םידבוע ,םיינילק םילאיצוס םידבוע ,תועייס ,תויכוניח תוצעוי ,תורומו םירומ :דעיה להק

 םיגולוריונ ,םייתוחתפתה םיאפור ,םייכוניח םיגולוכיספ ,םיינילק םיגולוכיפ ,החוורב םילאיצוס

 םיכרצ םע דלי םע ולדגש תויחאו םיחא ,)הרוה לכ( םירוה ,דליה לש םירטאיכיספ ,םידלי לש

 .םידחוימ םיכרצ םע דלי שי םש החפשמ ינב לש םירבחו החפשמ ינב ,תיבה ךותב םידחוימ

 

 

  Boston, MA, USA .תינילק תילאיצוס תדבועMSW  ,יאכז תנע :הצרמ

 ישנאו לופיט ישנא הכירדמ ,תוצובק תחנמ .יתחפשמו יגוז ,ירוה ,ינטרפ :תיטסיפארתוכיספ

 ,תוחתפתהב תויעבו ,תוגהנתה תויעב םע םידליל םירוה םע הדובעל תיחמומ .הצרמו ,ךוניח

 ישנאו לופיט ישנא רישכהל ,הקירפא ,הירגינל ץוחה דרשמ ידי לע החלשנ .םזיטוא תיפיצפס

 .םהיתוחפשמ ינבו םידחוימ םיכרצ םע םידלי םע הדובעב ךוניח


