
 בריאות הנפש : הרחבת הדעת
 

    אסופה מאת יצחק מתן ליפמן
 

 

 קישור סוג תיאור שם

 טיפול מערכתי קהילתי עם הגישה הומנית, מכבדת דיאלוג פתוח
 ולא-אלימה כלפי המשפחה והאדם אשר נמצא

  במשבר.

       ★ סרט

 ★ אתר

 
 הפחתה אחראית

 קבוצות וידע שמטרתן לסייע להפחית\להפסיק
 באופן אחראי  את השימוש בתרופות פסיכיאטרית.

 ★ אתר

 ★ פייסבוק

 
Madness Radio 

(Will Hall) ארכיון תוכניות הרדיו של ויל הול 
 אינספור ראיונות על מגוון רחב של נושאים

  בבריאות הנפש.
 

 מקור עשיר ומרחיב דעת.

 
 

 ארכיון

 
★ 

 
 רשת
 שומעי
  הקולות

 
 

Hearing 
 Voices 

 Network 

 שותפות בין יחידים אשר שומעים קולות, רואים
 מראות או חווים חוויות יוצאות דופן אחרות.

  

 ★ וובינר הרצאה

Beyond Possible: how the hearing voices 
approach transforms lives 

 ★ סרט קצר

The voices in my head 
 אלינור לונגדן ממקימי תנועת שומעי הקולות

 ★ הרצאה

 ★ סדרת הדגמות  סדרת סרטונים עם הסברים מעשיים

 
 
 
 
 

New Vision of 
Psychiatry 

ואן ג'ים לפסיכיאטריה פרופ' עם       ראיון
בעולם המובילים מהמדענים אחד -       אוס
הידע עם מדעי ידע בשילוב       המתמחה
מערכת בתוך אנשים של      החוויתי

 בריאות הנפש.

של הממדרות ההשלכות על בראיון מדבר        הוא
ליצירתה המניעים על הדיאגנוסטית,      השפה
על שלה. המדעי הביסוס ועל זו שפה         של
על שלה וההשפעות הפסיכו-פיזית      השאלה
תרופה מהי על הפסיכיאטרי.      הפרקטיקום
הרגישות שבהחמרת הסכנה ועל      בכלל
מציע הוא תרופתי. טיפול בעקבות       לפסיכוזה
פורש וגם בריאות מהי של הגדרתה את         לשנות
את שתחליף הנפש בריאות למערכת       חזון

 הארגונים הבירוקרטים הגדולים.

 
 
 
 
 
 
 

 ראיון

 
 
 
 
 
★ 

https://www.youtube.com/watch?v=_RcebowkvBY
https://opendialogue.co.il/
http://yerida.co.il/
https://www.facebook.com/hafhataisrael
https://www.madnessradio.net/shows-archive/
https://www.youtube.com/watch?v=SB-FeUHGPZA&fbclid=IwAR3kHVOYojr62BYxgt7UtYpofwXeGwRs_72QkathfZJvCMdjdhTFjExyI5w
https://youtu.be/Qk5juEgi1oY
https://www.ted.com/talks/eleanor_longden_the_voices_in_my_head?language=en
https://openmindedonline.com/portfolio/engaging-with-voices-videos/?fbclid=IwAR3E1ilbY_3VxwFxD1uVRE4ZtdQZ2Xcm-VLrMiizNaVqg3if45TrjY5ipwI
https://www.madnessradio.net/new-vision-for-psychiatry-jim-van-os-madness-radio/?fbclid=IwAR1Md7asVvry7NiIaXDdza2CDPSSI221T4SWDSsc-BxmGfkssaW4FYwMSN4


 
 שגעון והתחדשות:

  ראיון עם
 ד"ר מיכאל קורנוול

 בראיון קונרוול מספר כיצד חווה פסיכוזה
 ללא טיפול תרופתי. הוא מספר  כיצד הוא
 רואה בפסיכוזה חויה טרנספורמטיבית
 בעלת ערך התפתחותי. הוא ממשיך

 לספר כיצד לקח חלק בהקמה ותפעול של
 מקום בו היה ניתן לעבור פסיכוזות ללא

 טיפול תרופתי. מרתק.

 
 ראיון

★ 

 
  פוסט

 

★ 

 
 

Fighting for the 
meaning of 

madness 

 ראיון עם ג'ון ריד.
בין ההבדלים את משווה הוא השאר        בין
לגישה הנפש בבריאות הביולוגית      התפיסה
ההשלכות את מתאר הוא חברתית. -        הקהילתית
לנו קשה כך כל למה ומסביר הביולוגי המודל          של
שלו הניסיון את מתאר הוא ממנו.        להשתחרר
הם איך ומספר שבטית תרבות בתוך        בעבודה
מדבר גם הוא איתו. ועובדים לשיגעון        מתייחסים
טראומה. חברתי, לדיכוי שיגעון של הקשר        על

 ועוד...

 
 
 
 

 ראיון

 
 
 
★ 

 ראיון עם פט בראקן

ההיסטורי התהליך על מדבר הוא       בראיון
חיבור תוך זאת עברה, שהפסיכיאטריה       והפילוסופי
הקוויר תרבות פוסט-קולוניאליסטים,     לרעיונות
מציע הוא פוסטמודרניסטים.     והוגים
עצמית בביקורת לעסוק תתחיל      שהפסיכיאטריה
עם משמעותי לדיאלוג יותר עצמה את        ולפתוח

 אנשים בעלי ידע מניסיון.

 
 
 

 ראיון

 
 
★ 

 האבחנה

 הפסיכיאטרית:

 מטרותיה, עיוותיה

 ונזקיה

  הרצאה מפי פרופ' פסח ליכטנברג
 (מקים סוטריה ישראל)

 
 

 ראיון

 
★ 

 

 

 פרופ' טניה לאוהרמן

The Voice of God  
 על שמיעת קולות, אמונה ועיצובה את משמעות

 שמיעת הקולות.

 ★ הרצאה

Differences in voice-hearing experiences of 

people with psychosis in the USA, India and 

Ghana 

 מחקר המשווה 3 תרבויות, כיצד הן

 תופסות שמיעת קולות וההבדלים

  באופי הקולות בין תרבויות אלה.

 

 

 

 מחקר

 
 
★ 

 
 מודלים של פסיכוזה

 ד"ר רננה שטנגר-אלרן מביאה חקירה היסטורית
 של כינון המונח 'פסיכוזה' מלווה בסקירת
 אוטוביוגרפיות של אנשים עם ידע מנסיון.

 
 

 הרצאה

 
★ 

https://www.youtube.com/watch?v=PE9RoJJxPYU&fbclid=IwAR1N387kaHRXhhHazZJu7tNEMBHGir0-_gucYXxRVPLU_0oEO04--FrlLgs
https://docs.google.com/document/d/1FAU59FCAmXjUI0KVjdN5msVVSILQtWs_OX0AnH6Ddw8/edit
https://www.madinamerica.com/2019/05/an-interview-with-dr-john-read/?fbclid=IwAR27isBjoESh3vVmT_z-nSluj62D-ZPXPfCwgZyo9A7GGpFnjP88DGf-McU
https://www.madinamerica.com/2019/08/toward-critical-self-reflective-psychiatry-interview-pat-bracken/?fbclid=IwAR0dwsvYNuwEuJWVWDzOlnwaWT-x1If_Uojca64MV2dQVKwc0FBcqQFQ0eY
https://www.youtube.com/watch?v=8hZoKLuud0c
https://soundcloud.com/hearing-the-voice/tanya-luhrmann-the-voice-of-god
https://pdfs.semanticscholar.org/2e45/91dc2a241592754d2fb9bbfc35dde03aa4bd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=t65Ft9wF_Vk&t=212s&fbclid=IwAR2nvj4HkR2MlAbKAMuCdC3IE0gSuwClvzj3kRn833vwHvXQMK3BYb227As


 האנטומיה של
 מלנכוליה

The Anatomy of 
Melncholia 

 ד"ר ניל ברטון מדבר על הרחבת הגדרת הדכאון
 להכללת כל סבל אנושי ועל היתרונות האפשריים

 של דכאון. יש כתוביות בעברית.

 ★ הרצאה

 
 

 ר.ד לאינג

:Asylum  
 סרט תיעודי על קינגסלי הול, קהילה בשנות
 ה 60 שהקים לאינג, בה גרו יחדיו מטפלים

 ומטופלים ללא היררכיה, תרופות או מנעולים. קילה
 זו היותה הבסיס למודל הבתים המאזנים.

 
 

 סרט

 
★ 

 החוויה הטרנסצנדנטית.
  פרק 6 מ"הפוליטיקה של החוויה"

 ★ הקראה

 
 הרפורמה

 הפסיכיאטרית
 באיטליה

 באיטליה הועבר בשנות ה-70 חוק שסגר את
 מערכת  בתי החולים הפסיכיאטריים.

 ★ ויקיפדיה
★ 

 ההשפעה של סגירת בתי החולים הפסיכיאטריים
 אחרי 35 שנה

 ★ מחקר

 תפיסה השואפת לדמוקרטיזציה של מבנים מגוון נוירולוגי
 נוירולוגים שונים ורואה בהם צורות היות שונות.

 ★  פוסט

 
 מדיטציה ופסיכוזה

 כיצד מדיטציה יכולה לעזור לאנשים על הרצף
 הפסיכוטי

 ★ כתבה

 ראיון עם אד נייט. פרופ' לסוציולוגיה, מודט ופעיל
 חברתי שאובחן כסכיזופרן

 ★ ראיון

 

 גישות אבולציוניות

 בנוגע לסכיזופרניה

 ★ ויקיפדיה 

How shamanism and group selection 

may reveal the origins of 

schizophrenia 

  

    מאמר
 
★ 

 ★ סרטון דברים מפי ויל הול פסיכוזה ונורמליות

 ★ סרטון עדות של איתי זיו "מדברים פסיכוזה"

The role of long term 

antidepressant use 

in-inducing chronic 

depression 

SSRI השפעות ארוכות טווח של  
 

 מחקר

 
★ 

Does treatment of 

schizophrenia with 

antipsychotic 

medications eliminate 

or reduce psychosis? 

 

 ניתוח ארוך טווח (20 שנה)  של השפעות

 של אנטי-פסיכוטיים על  אנשים עם

 סכיזופרניה.

 

 

 

 מחקר

 
 
★ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ndsB37KUAso
https://drive.google.com/file/d/1N76P8fqcp56tbIdNrofapNwrReyQdg8k/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=I8jx0-2wgjs&t=480s
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatric_reform_in_Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Basaglia_Law#:~:text=Basaglia%20Law%20or%20Law%20180,whole%20range%20of%20community%2Dbased
https://drive.google.com/file/d/1ETVi3UegxUhkECWtQ2eMrkLx1FpPjxeL/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Awy0xNVs1bSKpj6wtEmOwo-lQ8zMqw0nVsdH0mLRvnM/edit?usp=sharing
https://www.haaretz.co.il/wellbeing/health-blogs/psychology/uriyamoyal/BLOG-1.7410728?fbclid=IwAR2O7K0vpMjCDFRCHGIjuWO2aooSasLeHkm-J5m7-2N98cTbhqgvsB5Q5x0
https://www.madnessradio.net/madness-radio-buddhist-meditation-and-schizophrenia-ed-knight/
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_approaches_to_schizophrenia
https://drive.google.com/file/d/1sfPvgfFqSbxEtHIb8m4Gv_h0gbVexGrF/view
https://www.youtube.com/watch?v=IRhz-L5Kmmk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Mxie4egMnZ5bU8D7KjeDWxxYSbPFajmE4MpAxLBsrjHXWMsrSug4aPRM
https://www.youtube.com/watch?v=iORjChbB8XA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YakYrtL78e_0p4De7qijfq0N-KI-YyFS4xrU6Jg8ZIZMxfFDd06D9b8Y
https://www.madnessradio.net/files/tardivedysphoriadarticle.pdf
https://www.mentalhealthexcellence.org/wp-content/uploads/2013/08/HarrowJobePsychMedMarch2014.pdf


 
  יצחק        מתן        ליפמן
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