
 

 

 
 ההיבט הרוחני של החלמה ממשבר נפשי/ יעל תובל אלהרר

 
כחלק מתפקידי כעמיתה מומחית בבי"ח "מזור" פגשתי את זאב מזוז. זאב אחראי ומפעיל 

הצעדים בפרוייקט לטיפול במתמודדים עם החלמה כפולה. זאב הקים את  12תוכנית 
רת אנשי קשר הפרוייקט ביחד עם צוות בי"ח המתמחה בתחום. במסגרת תפקידו ובעז

במחלקות הוא מאתר אנשים עם מוכנות להתעוררות ומצרף אותם לתהליך החלמה רוחנית  
 הבראה ושיקום עד לחזרתם לחיים מלאים בקהילה ובסביבת החיים הטיבעית שלהם. 

 

בפגישה מעוררת ההשראה עימו נשתל הזרע הראשון למאמר זה. זאב הזכיר לי משהו שאולי 
 ימה אבל שכחתי בחלוף הזמן: שמשבר נפשי הוא גם משבר רוחני.הרגשתי בתוך הנשמה פנ

השיחה עם זאב גרמה לי לשאול את עצמי: מה ההיבט הרוחני של המשבר הנפשי אותו אני 
 חוויתי?

 
בילדותי ובנערותי גדלתי בבית דתי לאומי. במהלך התקופה שבה חוויתי את המשבר הנפשי 

חיים חילוני ואף לעיתים דת מעוררת בי שלי חזרתי בשאלה. כיום אני מנהלת אורח 
אנטיגוניזם, בעיקר סביב הנושא של כפייה דתית. זו הסיבה שאין זה ברור מאליו מבחינתי 

שגם בדת היהודית ובתנ"ך מצאתי מקטע שמאוד מרגש אותי ומתכתב עם סיפור החלמתי. 
תכתבות עם )מי יודע? אולי בחלוף הזמן אמצא קטעים מדתות אחרות שגם מרגישות לי כמ

 סיפור החלמתי...(
 

 ועל מה אני בעצם מדברת? 
כחלק מהמשבר הנפשי שלי חוויתי פחד גדול מפני הכוח שלי ובעיקר פחדתי משימוש בכוח 

משפחתי  -שלי לרעה בצורה שמזיקה ופוגעת באנשים הקרובים אליי והאהובים לי ביותר
 רתי להתאשפז. הגרעינית. הפחד הגדול הזה הסב לי סבל רב שבעיקבותיו בח

 
והיה כי יבואו עליך על הדברים האלה, הברכה והקללה, “בספר "דברים" פרק ל' כתוב: 

אשר נתתי לפניך...ראה נתתי לפניך היום, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע...ובחרת 
 ” בחיים...

 
'בא עליי'  המשבר הנפשי -הפירוש האישי שלי לציטוט זה הוא שאכן 'באו עליי הדברים האלו'

כביכול משום מקום. משבר שבתחילתו ניראה כקללה מאוד גדולה אך ככל שהחלמתי 
 כיצד?  -ספקטיבית אני חווה אותו גם כברכה מאוד גדולה -והתחזקתי ובראייה רטרו

 
בתחילה המחשבות הרעות שפקדו אותי הרגישו כקללה מאוד גדולה, כסבל מאוד גדול, 

שממש "התעלל" בי במחשבות המטרידות הללו. המחשבות  הייתי כלואה למעשה בתוך מוחי
לא נתנו לי מנוחה, פצעו את נפשי ולא הותירו פנאי לשום מחשבה אחרת בריאה וחיובית. 

סבלתי, סבלתי מאוד... אך ככל שהתקדמתי בתהליך ההחלמה שלי הבנתי שיש סיבה 
להחניק אותו ולא מיטיבה למחשבות הללו: הן מזכירות לי להביע כעס כשצריך, להפסיק 

לתת לו מקום. הן מדרבנות אותי לאסרטיביות בסיטואציות שבהן קשה לי להיות אסרטיבית. 
כאשר אני חושבת אותן הרבה ומתחילה יותר ויותר להרגיש פחד הן מאותתות לי שאני 

 מתחילה לצאת מאיזון ועליי לשמור על עצמי. כלומר, הן לא קללה בלבד. 
 

יים ואת הטוב, את המוות ואת הרע". לכל אדם יש זכות בחירה "ראה נתתי לפניך את הח



 

 

כיצד לנתב את חייו. כאשר חליתי הרגשתי כי הבחירה שלי הופכת ליותר ויותר קשה. הייתה 
תקופה שהיה לי קשה לבחור בחיים, בין אם מדובר בחיים שלי ובין אם מדובר בחיים של 

שה לי לבחור בחיים היה קשה לי משפחתי הגרעינית שכל כך פחדתי להזיק לה. היה ק
 לבחור בטוב.  

 
עלתה בי השאלה לגבי הפסוק "ובחרת בחיים ובחרת בטוב" למה כביכול הכפילות? למה 
ישנה הדרכה לבחור גם בחיים וגם בטוב? תשובתי האישית היא שכאשר הייתי לא מאוזנת 

ניפגעי נפש אחרים מבחינה נפשית באיזשהו אופן לא ידעתי להבדיל בין טוב ורע )ייתכן ו
יזדהו איתי( ואז לא הייתה עוזרת לי הנחייה של לבחור בטוב, עזרה לי ההנחייה הקונקרטית 

 ובחרת בחיים".“של: ביחרי בחיים. 
 

לאחרונה גם התחדדה בי ההבנה שקושי לפעמים לבחור בחיים אינו מנת חלקם של אנשים 
של כל האנשים במידה ובצורה זהו קושי שמנת חלקם  ,אלאהמתמודדים עם מחלה נפשית, 

זו או אחרת. ייתכן שזה חלק מהאתגר של להיות בן אנוש. כך לדוגמא אנשים ברחבי העולם 
נאבקים בהשמנה ולא תמיד קל להם "לבחור בחיים" ולהכריח את עצמם לעשות פעילות 
וד גופנית שתיטיב עם בריאותם. לא קל להם לבחור בחיים. וכמובן, לעיקרון זה יש הרבה מא

 דוגמאות. 
 

 שנצליח לבחור בחיים ולבחור בטוב בכל רגע ורגע מחדש בחיינו. אמן.
  
 
 
 
  

       
 


