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םביט לע םג :הדובעב ויעוציב לע םג אלא דבועה תואירב לע קר אל הלילשל םיעיפשמ םיילילש תושגר
העיגפ ,תויביטקודורפה םוצמצ ,תויורדעה לש רתוי םיהובג םיזוחאל םימרות םה Æםפקיה לע םגו  םתמרו
תושגרב ¢הקבדה¢ב תורישי םא ןיב ≠ הדובעל וירבח לע םג עיפשהל םילוכיו  ,תוטלחה לבקל תלוכיבו זוכירב
Æדבועה לש תתחפומה ודוקפת תמר לשב םהילא רבועה הדובעה סמוע לשב ≠ ףיקע ןפואב ןהו םיילילש

וא ,הנואת ,הלחמ ,ישיא רבשמ ≠ םירחא םייח ימוחת לש הגילזמ האצותכ עיגהל םילוכי ולא תושגר
,םירוטיפ ילג ,הדובעה םוקמב תונוירב© ומצע הדובעה םוקמב תומדוק תוילילש תויצקארטניאמ האצותכ
Æ®טקייורפ ןולשכ

ורוטיורק לט ∫תאמ

MBA תרגוב Æוז הטישב הכירדמו EMDR≠ב תכמסומ תלפטמ ,תינילק תילאיצוס תדבוע ¨M.S.W, M.B.A ¨ורוטיורק לט
תטישב םיחמומ תוקינילק¢ תשרה תלעבו תיל¢כנמ ,תומזיו היגטרטסאו תינוגרא תוגהנתה תוחמתהב ביבא לת תטיסרבינואמ

EMDR¢Æ

רגשות והשפעתם על ביצועי עובדים
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דבועה לש תישפנה ותואירבב לופיט רבעב
רתוי םויכ ךא ,תידעלבה ותוירחא תחת הבשחנ
שונא יבאשמ תוקלחמו הדובע תומוקמ רתויו

לע דעומ רצק לופיט תקפסאש הדבועל םיעדומ
הלוכי חתפמ ישנאו םידבועל הדובעה םוקמ ידי
דבוע וב בצמל האוושהב בר ףסכ םהל ךוסחל
םכינפב גיצהל םיאג ונא Æדורי ןפואב דקפתמ חתפמ
רשפא םויכ ≠ EMDR יגולוכיספה לופיטה תטיש תא
ילופיט עוצקמ שיא לצא תודדוב תושיגפ רפסמ ךות
וליחתהש תויווחה לש דוביעה תא םילשהל  ךמסומ
,דבועה לצא שגר≠הסיפת≠היווח לש תרשרשה תא
תובר תואמב החכוה התוליעיש הטיש תועצמאב
לופיט יפוג ידי לע תרכומ איהו םייעדמ םירקחמ לש
תרכומ התיה אלש תוריהמב םיריסמ ךכב    Æםיליבומ
Æהדובעב רתוי םיבוט םיעוציבל םסחה תא ןכל םדוק

אצמנש רחא םייח םוחתמ תושגר לש הגילז
יעוצקמה םוחתה לא רבשמב

,הלודג תימואלניב הרבחב הקלחמ להנמ ,ליג
Æףופשל רעסנ ןיב ןיגוריסל ענש חור בצמב אצמנ
זאמו ,וב הדגב ותשאש הליג תועובש רפסמ ינפל
השקתמ ,טקש רסוח שיגרמ ,ןשי ישוקב אוה
אל ירמגל םינורחאה תועובשב ולש שארה Æזכרתהל
Æםאתהב ≠ הקופתה ,הדובעב

לע עיפשהל הלוכי םיינוציח םיעוריא תעפשה
לע ןאכמו ,הדובעה םוקמב תושגרהו חורה בצמ
טקפא רוציל םג םימעפלו ,הדובעב םיעוציבה
דחא םייח םוחת ובש ≠ רבשמ תמלסה לש ונימוד
Æםירחא םייח ימוחת לש הסירקל ליבומ ,עגפנש

EMDR ב לופיט לש תושיגפ שולש רחאל
תוחפ היה ליג ,¢לגלגתמ עוריא¢ל ידועי לוקוטורפב
זוכירהו תחפ טקשה רסוח , ןושיל רזח אוה ,רעסנ
ונלוכיו ,הנכסב התיה אל רבכ ותדובע Æהלע
Æיגוזה רבשמה לע תדקוממ הדובעל תונפתהל

לש רבד ונניא הנכס רדגמ הדובעה תא איצוהל
,הנכסב ותדובע םוקמש ששוח ליגשכ ≠ ךכב המ
הקופתה וב בצמב ≠ שושחל ךירצ ותדובע םוקמ םג

םוקמ םג אלא ,ךכמ עגפנ אוה קר אל ,תדרוי ליג לש
ותדובע ירצות תוכיאו תומכ תניחבמ םג ≠ הדובעה
םיפסונ םידבוע לע העפשהה תניחבמ םגו ,תישיאה
םישנאה דוקפתב תררגנ העיגפ הנשי לשמל ךכ ≠
להנל ותלוכיב העיגפ לש האצות© ויתחת םידבועה
לש האצותכ תישגרה הריואב העיגפו ,הרקב עצבלו

ןאכמו ®הקלחמ להנמ דצמ םעז יפקתה וא שואי ילג
םיינוציחו םיימינפ תוחוקלב תררגנ העיגפ
תולעה ≠ ותוא רטפל םיטילחמ ויה וליפא Æהקלחמל
תולע הניה ≠ ףילחמ לש הרשכה ,רותיא ,םייוציפ לש
Æדיבעמל ץמאמו תולע ,ןמז יבאשמב תיתועמשמ

לש ףתושמה סרטניאל תונעל לוכי דקוממ לופיט
דדומתהל תלוכיה תא ריזחהל ≠ דיבעמהו דבועה
Æירשפאה םדקהב

םייחהמ תושגר לש הגילז לע םירבדמשכ
תעפשה תויהל הלוכי וז יעוצקמה םוחתל  םייטרפה
תנואת ,ןישוריג ,הדיגבכ םיטוקא םיינוציח םיעוריא
הלוכי וזו ,הדיל ירחא ןואכד ,בל ףקתה ,םיכרד
לופיטכ םיינורכ םיינוציח םיעוריא תעפשה תויהל
תרערעתמ תיגוז תכרעמ וא ,םינקדזמ םירוהב
יוטיב ידיל םיאבה ילילש שגרו ץחל לש סמ םיבוגש
יוטיב ידיל אובל םילוכי םה Æהדובעה םוקמב םג
Æטקש רסוחו זוכיר רסוח ,תחסומ תעד תועצמאב
יפקתה תועצמאב יוטיב ידיל אובל םילוכי םג םה
םירבדה© שואי יפקתה םגו ,®רצק ליתפ© םעז

תשוחת ,םתיא דדומתהל ידכמ םילודג םישיגרמ
Æ®הסירק

תודרח

אל שוגפל יל אצי ןרע לש ובצמל םימוד םיבצמ
םדקתמ ראות ול שיש תורמל Æםיימעפ אלו םעפ
קטייה תרבחב ריכב דיקפתב אוהו יגולונכט םוחתב
בוש ומצע תא ןווכמ אוהש ךכל בל םש  ןרע ,הלודג
שיש ןכיה ≠ ¢םיילוש¢ב םיטקייורפ תושעל בושו
Æתרוקיבו החגשה תוחפ

≠בס דוקפת לש הזכ בצמב ריחמ םלשמש ימ
הדובעה םוקמ םג ךא ,ןרע ןבומכ אוה  ילמיטפוא
Æקיסעמהו

ןרעל הרשפיא ןינעה ישרוש לע EMDRב הדובע
םיטקייורפ לע ¢ץורל¢ דבלב תושיגפ רפסמ רחאל
םג רישי רשקב תויהל סוסיה שוחל אלו םייזכרמ
שיש תונויערל עגונב סובה לש סובה לש סובה םע
Æול

ומצע םצמצש םדא לש יסאלק הרקמ אוה ≠ ןרע
®תויבופ© תודקוממ תודרח ןנשי  Æהדרח לשב
עוציבה תלוכי לע רכינ ןפואב עיפשהל תולוכיש
המישמב רבודמש לככ ,רעצמ ןפואב Æהדובעב
ךכ ,ףכה לע חנומ רתוי לודג המ רבדו ,רתוי הבושח
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םג Æתמגפנ דוקפתה תלוכיו הלוע ץחלה תשוחת
ותוא שיגרהלמ ששחה ,ואישב שגרומ אל ץחלהשכ
הדרחמ לבוסה Æתוענמנ תויוגהנתהל ליבוהל יושע
ידכ לעופ אוה וב בחרמה תא םצמצל ליחתמ
Æהדרח ררועמ בצמב לקתיהלמ ענמיהל

םדאל םורגל היושע ,הסיט תדרח ,לשמל ךכ
תוסיטב תוכורכה תומיוסמ הדובע תומישמל ברסל
אל הערל עיפשהל הלוכי תוניחב תדרח Æתובורמ
תונויארב םיגשהה לע םג אלא ,םיטנדוטס לע קר
הלולע להק תדרח Æ¢בלש ינחבמ¢ו םיימינפ הדובע
תויצטנזרפב יבטימ אל ןפואב דקפתל םדאל םורגל
תוכורכה תומיוסמ הדובע תומישממ ענמהל ףאו
תיללכ הדרחל תפסונ המגוד Æלהק ינפב בר רובידב
,םדיל ¢תוצווכתה¢ו תוכמס תויומד םע ישוק איה
Æאלמ ןפואב דקפתל דבועה תלוכיב עוגפל הלולעש

לאיצנטופה תא שממלמ םיענמנ חתפמ ידבועשכ
ידכ םמצעל תונויער םירמוש ≠ הדרח לשב םהלש
תויצטנזרפב םידקפתמ ,האילמב םתגצהמ ענמהל
קר אל ,¢דכו ,יבטימ אל ןפואב תוינוציחו תוימינפ
Æהפולחה תמועל ריחמ םלשמ דיבעמה םג ,דבועה

ףוגה הדרח יבצמב øשחרתמ ,םצעב ,הז המל
תוכרעמהמ םרזומ םדה :¢םוריח תלוגרת¢ל רבוע
ומכ ≠ םוריחה תוכרעמל ¢הרטסקא¢ תובשחנש
,לוכיעה תכרעמ ןה ¢הרטסקא¢ תוכרעמ Æםייפגה
סקטרוקב הבישח תוכרעמ םג ךא ,ןימה תכרעמ
®תובכרומ הבישח תולועפ לע יארחאש חומב קלח©

הרצה¢ל םורגל לוכי ץחל ןכל Æןתלועפ תומצמצמ
םדאה ,¢טואא קלב¢ תשוחתל ףאו ,¢תיביטינגוק
Øתוליחב ואØו םילושלשØןטב יבאכ שוחל יושע
לוכיעה תכרעמ תא ןקורמ ףוגהש ןוויכמ ,תואקה
Æתרתוימ היגרנא ונממ חקית אלש ידכ

רבשממ חתפתהל תולוכי תוישגר תובוגתו תודרח
תובקעב ,לשמל Æומצע הדובעה םוקמ ךותמ םיוסמ
םע ¢יניצר לקאת¢ תובקעב ,הרבחב םירוטיפ ילג
אל ידכ ,תענמנ תוגהנתה חתפתהל הלולע סובה
הפיזנ תובקעב Æ¢תיתיזח תושגנתה¢ל בוש עיגהל
ששחמ ¢ליפורפ תדרוה¢ תרצונ תיתועמשמ
הלוכי ולא םירקמבÆהרעסה ןיעל בוש עלקיהל
הקסיפב תראותמש וזמ ¢הכופה הגילז¢ םג עצבתהל
םיילילש תושגר לש הגילז רמולכ ≠ הנושארה
םירחא םייח ימוחת לא יעוצקמה םוחתב םרוקמש
הגילז Æםייתרבחהו ,םיישיאה ,םייגוזה םייחה ומכ
הערל עיפשמש ילילש םימסק לגעמ רוציל הלוכי וז
Æהדובעה םוקמב דבועה לש ודוקפת לע

בושח ,רתוי םייללכ הדרח וא ץחלב רבודמשכ
היטנ הנשי ,לשמל ךכ Æהיעבה תא ןוכנ גישמהל
הגשמהה Æ¢תואדו יא םע היעב¢כ היעבה תא רידגהל
םהל םירחא ןיא יכ ,היוגש Æתדכול םגו היוגש םג וזה
תונלשרב ורבש ולא םידבוע קרו ,¢חלודב רודכ¢ שי

,לכל תפתושמ הביסנ וז הביס אל וז Æםהלש תא
Æהלומ ץחל תמר התואב םיביגמ םלוכ אל ןידעו

יא ירה© היעבה תא ךכ םיגישממ םא יכ ,תדכול
עיגהל לק ,®תונתשהל ךלוה אלש ןייפאמ הז תואדוה
תואדו יא ןיב לבא Æםינוא רסוח לש השוחתל ןאכמ
תשוחת ≠ בושח ךוותמ הנתשמ שי הדרחו ץחל ןיבל
תויורשפא םע דדומתהל תלוכיה תשוחתו ןסוחה
ודמלנש תוסיפתמ םיעפשומ ולא תושגר  Æתונוש
האצותכ תונתשהל םילוכי םהו ,םימדוק םיעוריאב
Æםיעוריא םתוא לש ישגר דוביעו הסיפתה יונישמ

עיפשהל הלוכי וז הבחר הדרחש קפס ןיא
םא םג  Æםדאה לש יעוצקמה דוקפתה לע הלילשל
:יחכונה הדובעה םוקמהמ תועבונ הלש תוביסנה
;יקסעה בצמב הרמחה תובקעב םירוטיפמ ששח
וא ןוצר תועיבש יא ללגב סובה םע רוכע רשק
עקר לע תוגלוק לש תורמעתה ;הלפשה תשוחת
םא םג Æםירוכע הדובע יסחי וא תינימ היטנ ,ירדגמ
Æםימדוק םייח יעוריאמ האצותכ הדרח שח םדא
≠ ןח אוצמל ןוצר וא םיתומיעמ העיתר :לשמל
Æהגרדב םילועש לככ ןהו מ¢ומב ןה םישקמ םהינש
ןקלחש תויוליעפ םג תוכמסה םע תועיגמ זא
סעכ ףאו ,ןוצר תועיבש יא תעבה ינפב ןסוח תושרוד
ימ ינפ לע םדוקמ ימ הטלחה לשמל ≠דגנמש דצהמ
Æרטופמ ימו

הטילש ללכמ םיאצויה םייתמצוע תושגר

ףקתה רואילל היה הבש תישילשה םעפה רחאל
תקירז ףאו תוקעצב אטבתהש ףקתה ,הדובעב םעז

ותוא ריהזהו החישל ותוא ספת להנמה ,םיצפח
ראשהל לכוי אל אוה ,הזב לפטל ךלוה אל אוה םאש
אוה Æקסעומ אוה הב היגולונכטה תרבחב דבועכ
אוהו ,ךפתשמ סופיט אל אוה ≠ יטפקס לופיטל עיגה
Æ¢הז לע רבדל טושפ¢ב תלעות םוש האר אל

וא תוכפתשהב ונניא ןורתפה ,ןבומכ קדוצ רואיל
הקוחר עיגמ הז ןכיהמ תועדומ םגו ,¢הז לע רבדל¢ב
Æהעפותה תא קיספהלמ
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לע תושיגפ רפסמב EMDRב ונדבעשכ ךא
םינוא רסוח לש הזע השוחת לש םימדוק םיעוריא
Æוקספ הדובעב םעזה יפקתה ,הלפשהמ האצותכ
קר אל עבונ ההובג המצועב שגר תובר םימעפ
Æםימדוקה םיעוריאהמ אלא ,יחכונה עוריאהמ
םיעוריא תרשרש לע ¢ץחול¢ טושפ ןורחאה עוריאה
דוע עוצפ םוקמ לע תצחולש עבצא ומכ ,םימדוק
ךפה אל EMDRב דוביע Æםצעומ באכה ךכבו םדוקמ
תעפשה תא קליס ןכ לבא וילש ריזנל רואיל תא
רסוח תשוחת ¢הצחל¢ םהילע םימדקומה תומוקמה
,סעכ שח אוהש םעפ לכבש ךכ Æהדובעב םינואה
רתוי ליבוה אלו הווהל ילנויצרופורפ היה אוה
Æםעז יפקתהל

ותמזוימ לופיטל הנפ רואיל הז עוריאבש םגה
םוקמל ותמזויב הנופ היה אל םא ,®םירוטיפמ דחפ©

ךלוה רואילש אדוול הובג סרטניא ונשי הדובעה
םידבוע לש םעז יפקתה ≠ ריהמ יטנוולר לופיטל
דוקפתב םג אלא ,ישיאה םדוקפתב קר אל םיעגופ
םילפוטמ אל םעז יפקתהש ךכ ,הדובעל םהירבח
תויביטקודורפב הרבחל םילוע םיצוחנ םידבוע לש
תלוכיב םיעגופ םעז יפקתה© םדאה לש ןה תתחפומ
Æךכמ תעפשומה ותביבס לש ןהו ®תוריהבב בושחל

ךרע תשוחתמ םיעבונה םיילילש תושגר
םוחתב דוקפתה לע םיעיפשמה הכומנ

יעוצקמה

הבר הדובע רחאל הקינילקל העיגה תירוא
תונוש תויביטנרטלא תורגסמב התשעש
לש תדמתמ השוחת תובקעב תישיא תוחתפתהל
יעדמ ראות תרגוב איה תירוא Æ¢העירפמ ינא¢

םיענ הל היה אל  ךא ,םיניוצמ םיגשיהב םדקתמ
היה אל Æ¢עירפמ חטב הז¢ יכ ≠ סובהמ םירבד שקבל
Æ¢עירפמ חטב הז¢ יכ הלש לע דומעל םיענ הל
חטב הז¢ יכ ןמז אצמנ אל האלעהו םודיק תוחישל
רוציל היה יושעש המ לכמ הענמנ איהו ,¢עירפמ
Æתומיע

ךא תומיעמ דחפה לשב ¢ןכ¢ רמוא דבוע וב בצמ
ףסכ תולעל לוכי ≠ הטלחהב דומעל לוכי אל לעופב
תועיבש יאו ,וב םידמוע אלש ןייל דדב קיסעמל בר
Æםיינוציחו םיימינפ תוחוקל לש ןוצר

אל ¢העירפמ חטב ינא¢ לש השוחתה תירוא לצא
Æתומדוק םייח תויווחמ אלא ,הדובעה םוקממ העבנ
תונושה תורגסמב התשעש הבר הדובע רחאל

םג איה ונתשיגפ םרט דוע תישיאה תוחתפתהל
לדבה שי לבא Æםייח תויווח ןתוא ןהמ תעדומ התיה
רבד ןכיהמ םיעדומ תויהל :יונישל תועדומ ןיב בר
תושיגפ יתש ÆÆÆתכלל ול םרוג אל דוע עיגמ המ
תודליהמ תננוכמ םייח תיווח לע EMDRב לופיט
וררחש ,העירפמ איהש השוחתה תא הב הברצש
הלעמל התוא התווילש ,וזה השוחתהמ התוא
דוקפתה תא דאמ הילע ולקה ,הנש םישולשמ
Æישיאה דוקפתה תא  ןבומכו ,יעוצקמה

םוקמב הבושח הטלחה לבקל ךירצ היה ןב
Æהלבקתנ אל הטלחההו ףלח ןמזה לבא ,הדובעה
אלש ,ריחמ שי הטלחה תלבק יאל םג רעצה הברמל
םימעפ ÆÆÆהדובעה םוקמ םג אלא ותוא םלשמ ןב קר
אל ,תוטלחה לבקל םישקתמ םידבועשכ תובר
דחפב אלא ,אדירג תונמוימ לש ןינעב רבודמ
דומעל תלוכי רסוחמ דחפה םג םייק ,ףסונב Æתועטל
EMDRב לופיטה הזכ הרקמב Æתועט לש ריחמב
,תרחא וא וזכ הטלחה תלבקל חרכהב ןווכמ ונניא
תשוחת תלדגהו ,תועטמ דחפה םוצמצב אלא
תחנה Æתויועט עוציב םע םג דדומתהל ןסוחה
הטלחה וזיא תוארל ≠ איה הזכ הרקמב הדובעה
דומעל קזח קיפסמ שיגרמ אוהשכ רחוב דבועה
אוה וב בצממ לידבהל ,ולש תוריחבה לש תוכלשהב
Æדחפמ ענומ

תושעל ןתינ המו ןובשחב תחקל המ

ץחלכ ,םיכשמתמ םיילילש תושגרש רוכזל שי
ןפואב קר אל םיעגופ ≠ םילפוטמ םניאש ,הדרחו
דבועה תואירבב םג אלא יעוצקמה דוקפתב רישי
Æ®תויורדעה ,םירוסיח ,הלחמ ימי©

שי םהב םיבר הדובע תומוקמ רעצה הברמל
םהיתושגר םהב םיבצמב םיאצמנש חתפמ ידבוע
Æיעוצקמ עויסל ןיידע םינפמ םניא ,הדובעב םיעגופ
ותוירחאב אל הזש היוגש השוחת ךותמ םימעפל
אל רבשמ ןמזב לעופבש ןמזב© הדובעה םוקמ לש
,®הדובעה םוקמ םג אלא םיריחמ םלשמ דבועה קר
ילבמ ,¢שי המ הז¢ לש היוגש השוחת ךותמ םימעפל
Æתושיגפ רפסמ ךות תועייסמה לופיט תוטיש ריכהל

 EMDRהאמה לש םינומשה תונש ףוסב החתופ
הידוהי≠תיאקירמאה תיגולוכיספה ידי לע תמדוקה
טסופב לופיטל תידועי הטישכ וריפש ןיסנרפ ר¢ד
רפסמ ךות רכינ עויסהש ,ךכב התוליעי Æהמוארט
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לש תובר תואמב החכוה איהו דבלב תושיגפ
,םיבר םיליבומ לופיט יפוג ידי לע תרכומ ,םירקחמ
ןוגראו יאקירמאה םירטאיכיספה ןוגרא םללכב
EMDRב קוסעל םיאשר Æיאקירמאה םיגולוכיספה
םיילאיצוס םידבועכ הלעמו ינש ראות ילעב
.םירטאיכיספו םיגולוכיספ ,םיינילק

EMDR עויסל םויכ תשמשמו הליעי האצמנ
:לש םירקמב

±Æ  גאמ תומוארטßתונואת ,תינימ הפיקתכ תוירו,
לוכש ,עבט תונוסא ,םיעוגיפ

≤Æ  תדרח ,עוציב תדרח© תודרחו תויבופב עויס
תדרח ,להק דחפ ,תוילעמ תדרח ,הסיט
יאפור ,םיקרזמ ,םיבלכמ היבופ ,תוניחב
®¢דכו םייניש

 ≥Æ תודיגבכ םיירבשמ םייח יבצמב עויס,
אל הלפה ,הריגה ,םירוטיפ ,תודירפ ,ןישוריג
וא בל ףקתה ,הדיל ירחא ןואכד ,היוצר
תינורכ הלחמ

 ¥Æ תוקזח תויסולכוא ברקב םיגשה רופיש
השענ Æתוניוצמל םימסח תרסה תועצמאב
םע ,םייביטרופס םיגשה רופישל שומיש הב
,ßדכו ירטמוכיספ ,תוניחב ינפל םיטנדוטס
,םינשידוא ינפלו תועפוה ינפל םינמא םע
תלוכי רופישל םיקסע ישנא םע הדובעבו

ךרע תשוחת קוזיח , מ¢ומו תויצטנזרפ תגצה
ßÆדכו  ,רכש תאלעה וא םודיק תשקב ינפל

םירקמ לע ןלוכ תוססובמ תואמגודה לכ
ידכ ושטשוט םיטרפהו ונוש תומשה ךא ,םייתימא
Æיוהיז עונמל

±π ≠ה יתנשה סנכב תוארתהל
μ¨ ∂ ינויב ≤±∞≤

םיקסעו םישנא תמדקמ הדימל
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