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תיברעמה האופרה יארב תיתסו םדק תנומסת



תיברעמה האופרה יארב תיתסו םדק תנומסת

 הצופנ העפות הניה )PMS (Premenstrual Syndrom וא  תיתסו םדק תנומסת
.תוירופה םישנ ברקב

 תועפותב ןה םיאטבתמה םיירשפא םימוטפמיס 200 מ הלעמל תללוכ וז תנומסת
.תוישגיר תועפותב ןהו תויזיפ

 הרמוחב םיתיעל ,ירוזחמ ןפואב תסוה ינפלש םימי 10 ב בורל עיפות תנומסתה
.שדוחל שדוחמ הנתשמ

:תוירקיע תוצובק 4 ל םימוטפמיסה תא תקלחמ תיברעמה האופרה

A - Anxiety- הניש יישק ,םידחפ ,תודרחב אטבתי.

C - Craving- שאר יבאכ ,תורוחרחס ,םימיוסמ תונוזמל םיקשח ,רבגומ ןובאת.

D- Depression- תוינדבוא תובשחמ ,תונחכש ,לובלב ,ןואכיד.

H- Hyperhydration- תוחיפנ ,הזחב שדוג ,לקשמב היילע ,תוקצב ,םילזונ תורבטצה 
.תינטב

 וניה תוצובקה לכל ףתושמה הנכמה . םיבלושמ תויהל םילוכי םימוטפמיסה
 ןגורטסאה תומר ןיב ןוזיא רסוח בורלו תסוה תארקל םילאנומרוהה םייונישה
 לש םינושה רוזחמה יבלשב םיטלושה םיירקיעה םינומרוהה ינש -ןורטסגורפהו
.השיאה
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תיניסה האופרה יארב תיתסו םדק תנומסת
 חרזמב ןה יביטקפא ילופיט ילככ םויכ תרכומו הנש 5000 כ תמייק תיניסה האופרה
.ברעמב ןהו

 תויזיפ ,תוינורכו תויטוקא תויעב ןווגמל יניינעו ןייוצמ הנעמ הווהמ לופיטה
.תוישגרו

 ןיב דרפנ יתלבו ידדה רשק םייקש איה הקיתעה תיניסה האופרה לש דוסיה תחנה
 םלועב םילחה תוירוזחמו םיקוח םתוא .)סומסוק ורקימו ורקמ( .םדאל םוקיה



 םלועב םילחה תוירוזחמו םיקוח םתוא .)סומסוק ורקימו ורקמ( .םדאל םוקיה
.הלילו םוי ,תונועה 4 לשמל םדאב םג םימייקתמו םיעיפשמ

  ןיב רשקה ןדבאל יוטיב םניה  ןוזיא רסוח וא הלחמ תיניסה האופרה יפ לע השעמל
 . רשקה תא שדחלו בושל םדאל רזוע רוקידב לופיטה  .תאז תויקוחל םדאה

 ישגרהו ישפנה ,יזיפה ,םדאה לש םידברה לכב תלפטמו תסחייתמ תיניסה האופרה
.תיטסילוה השיג הניהו

 תללכנ ךכבו ףוגה לש יגולויזיפה דוקפתהו תומקרה לכ לש תיטגרנא הקולח הנשי
 ,וב םיטלושה םינומרוההו השיאה רוזחמ לש היגולויזיפה לש תיטגרנא הנבה ןבומכ
.תיניסה האופרה יארב

 המרב ןהו תילאנומרוה -תינגרוא- תיזיפה המרב ןה עיפשמ רוקידב לופיטהש ןאכמ
.תיתסו םדקה תנומסתל עקרקה תא םיוהמ וידחיש ,תישגיר -תישפנה

 גציימ חריה .חריה רוזחממ  עפשומו דהדהמ השיאה רוזחמ תיניסה האופרה י"פע
 לדומ .תישנה תוהמל המודב ,)שמשה רוא תא ריזחמ( תלבקמ ,תישנ רתוי תוהמ
 ,רמוח לאו רמוח ,ךשוחו רוא ,ירבגו ישנ :גנאיהו ןייה אוה תיניסה האופרב רכומ
.םלשה תא םירצויה  םידוגינ

.ןיי רתויכ הז לדומ יפ לע םיבשחנ חריהו השיאה 

 השיאה רוזחמ ןיב רשקה תא תוארל רשפא תיברעמה האופרה יפ לע םג ןכאו
.חריה רוזחמל המודב םימי 28 כ בורל היהי רידס רוזחמ לש וכרוא .חריה רוזחמל

 ןה ןכ ומכ ,אלמה חריה ןמזב בורל תסוה תא תולבקמ ויה םישנ םימודק םינמזב
.חריה יפ לע ןהלש רוזחמה רחא תובקוע ויה

 הדובע ,תיתוכאלמ הרואת .םיבר םירקמב דבוא הזה דחוימה רשקה 21ה האמב
 םינרדומה םייחה לש םיטביה ןווגמ דועו ןוירה תעינמל תולולג ,םויב הנישו הלילב
 ןבומכו רוחש וא אלמ חריה םאה תעדל אל וליפא םימעפ הברה ונל םימרוג
.ונילע ותעפשה תא םיתיחפמש

 תנומסתמ וא רוזחמב תורידס יאמ ולבסש םישנב םיניינעמ םירקחמ םוחתב ושענ
 בצמ תא ומידש )ךשוחב וא ( תיתוכאלמ הרואתב שומיש תועצמאבש תיתסו םדק
.ןהלש רוזחמה תא ורידסה חריה

 לש רתויב הקומעה תוהמה לש יוטיב אוה רוזחמה תיניסה האופרה תניחבמ
.השיאה

 רסוח לע דיעמ רבדה ,רוזחמה ךלהמב םייוסמ בלשב ישוקב םילקתנ ונחנא רשאכ
 תא ןיבהל תונמדזה .הבושתל הכחמה תיסיסב הלאש .השיאה ייחב םיוסמ ןוזיא
.רתוי בוט ונייח תאו ונמצע

 תרפומ אלה תיציבה .םויס לש הדירפ לש ןמז ,יוניש לש ןמז וניה תסוה ינפלש ןמזה
.אבה רוזחמב השדח הלחתהל המוקמ תא הנפמו תרשונ םחרה תיריר ,תאצוי



 :תותיזחה לכ ןיב ןרמתל ןויסינב םוי םויה ייחב המצע תא השיתמ השיאה רשאכ
 תלוטנו תינבצע תסוה ינפלש הפוקתל העיגמ איה ,דועו הריירק ,תויגוז ,םידלי ,תיב
.תסוה תארקל רבעמהו יונישה לע השקיש המ תוחוכ

 תא תאכדמ ,יוטיב ידיל המצע תא האיבמ אל רשא השיא איה תפסונ תורשפא
 ינפלש ןמזב ,העונת רסוחו תועיקתל םורגי הז יוכיד .הלש תויתריציהו הלש ימצעה
 ורצווי ןאכמו  תסוה תמירז תא רשפאל תנמ לע העונתבו רורחשב ךרוצ שי תסוה
.תיתסיו םדקה תנומסתה לש םימוטפמיסה

: תנומסתל ירקיעה םרוגה אוה ןזואמ אל םייח חרוא ךכ וא ךכ 

.ידימ תצמואמ הדובע*

.הניש תועשב רסח*

.תינפוג תוליעפב רסוח*

.תומימחפו םירכוס לש תרבגומ הכירצ ,תנזואמ אל הנוזת*

.ןוירה תעינמל תולולג ןשארבו ילאנומרוהה ןוזיאה תא תושבשמה תופורת תליטנ*

 תובשחמ ,הגאד ,לוכסת ,יוצרל יוצמה ןיב רעפ :םינש ךרואל ןזואמ אל ישגיר בצמ*
.תימצע החנזה ,תובורמ

 רשא השיאה לש תירוזחמהו תיעבטה העונתב העיגפל ומרגי ל"נה םימרוגה לכ
.תנומסתב אטבתהל היושע

 םאתהב ,השיאה תא קזחלו ןזאל ותרטמש רוקיד לולכי תיניסה האופרב לופיטה
 תושגר( .השיאל השיאמ ןבומכ םינתשמה ,היעבל וליבוה רשא םיפיצפסה םימרוגל
.)דועו תופורת ,השלוח ,המיאתמ אל הנוזת ,םינזואמ אל

 המיאתמ תינפוג תוליעפל תוצלמה ,תוישיא תויתנוזת תוצלמה לולכי לופיטה ףסונב
.םיחמצ תלומרופ םיתיעלו

 ןבומכ ןה םגש ,הלעמ תנומסתהש חתפמה תולאשל תוסחייתה ןבומכו
:לשמל .תוילאודיבדניא

?ילש םייחב הרוק המ

 ?תונשל הכירצ ינאש םירבד שי םאה

?שיש המ יפלכ השיגה תא תונשל הכירצ ינא םאה

?ילש תויתריציה תא יתאכיד םאה

?ילש תוישנל ,ימצעל תרבוחמ ינא םאה
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:תוצלמהו םינוכתמ

A תצובקמ םינימסתמ תולבוסה םישנ

)  )Anxiety  

.הדרח םיריבגמכ םיעודיה ןיטוקינו ןיאפק תכירצמ ענמהל יוצר

לעוש תלוביש ) תסייד( י'גנוק

 .שפנה לע תנזאמהו העיגרמה התעפשהב העודי םינגדה תחפשממ לעוש תלוביש
 ,תילופ הצמוחב הרישע איהו לוכיעה תכרעמ תוליעפ רופישב תרזוע איה ףסונב
.לזרבו ןדיס ,ץבא

 לעושה תלובישמ םיינויח םירמוח רתוי ושרפוי רתוי ךורא היהי לושיבהש לככ
.רפתשת ףוגב םהלש הגיפסהו

 לעוש תלוביש סוכ 1

םימ תוסוכ 7- 6

םיכותח םירמת 3

ןומניק תיפכ יצח

 םימ ףיסוהלו םעפ ידימ בברעל .הנטק שא לע תועש 2-3 לשבלהחיתר ירחא :הנכה
.ךרוצה יפל

.םעטה יפל שבד /ןאליס /הניחט /הידקש ףיסוהל רשפא לושיבה רמג רחאל

םימי המכ ךשמב לוכאלו רוריקב רומשל רשפא

 תא טיקשהל רוזעל  םילוכי גנוק -י'צ וא י'צ -יאט ,הגוי :תצלמומ תינפוג תוליעפ
.תנווכמו תעדומ העונת ךרד בלהו שארה

:)C (Craving תצובקמ םינימסתמ תולבוסה םישנ

:םויזנגמב רישע לבטמ

 לע הלקהו שפנ תעגרה ,םיצווכמ םירירש תייפרה לע ותעפשהב עודי םויזנגמה
.תיתסו םדק תנומסת

ןוחט ןתשפ תופכ 4-3



םינגרוא םישמשמ 4

ןימיט ןפוח

הוורמ ןפוח

היליזורטפ ןפוח

ר'גני'ג תיפכ םוש ןש

.םעטה יפל םוקיליזב

.לבטמ תלבקל דע סוקוק ןמש וא תיז ןמש טעמ םע ןוזמ לברעמב ןוחטל :הנכה

.םחל וא תיכירפ לע חורמל

 רוזעל תולוכי םיינפוא לע הביכר וא הריהמ הכילה  :תצלמומ תינפוג תוליעפ
.תסוה תא עינהלו רידסהל

D- Depression

:יתיב דלוקוש

.םויזנגמב רישע אוה םג

םינוחט ואקק ילופ סוכ עבר

תיתוכיא ואקק תקבא סוכ

סוקוק ןמש סוכ יצח

ינגרוא לפיימ פוריס סוכ שילש

 ילכל תקצל .םירמוחה לכ תא המינפ בברעל .ריסב סוקוקה ןמש תא סימהל :הנכה
.ררקמה ררקל.היפא ריינב דפורמ תיכוכז

.ררקמב אספוקב ןסחאלו תויבוקל ךותחל רשפא שבגתמ דלוקושהש ירחא

 לשמל ומכ תמרוזו תיביטקא תיזיפ תוליעפ וא דוקיר  :תצלמומ תינפוג תוליעפ
contact.. 

H- Hyperhydration



 תומימחפו םיבר םירכוסמ ןכ ומכו םירק תונוזמו בלח ירצומ תכירצמ ענמהל בושח
.תסוה ןמזבו ינפל דחוימב

:סריתה ןקז הת

.םילזונה תורבטצה תתחפהל רוזעי ךכבו תנתשמה ותעפשהב עודי

"תורעש"ה םע סרית לשבל ןתינ

.םיתושו םימה תא םיננסמ לושיבה רחאל

:ןומניקו ר'גני'ג ןומיל הת

 דחי ,ףוגב העונתה תרדסהל רזוע ןומילה ,םיממחמו םיעינמ ןומניקהו ר'גני'גה
.םילזונה תרמתהו תענהב ורזעי

ןומניק תולקמ 2-3

ר'גני'ג שרוש תכיתח

טוחס ןומיל יצח

םימ תוסוכ 3-4

 רמג ינפל תוקד 5 ףיסוהל ןומילה תא .החיתר ירחא העש יצח לשבל :הנכה
.לושיבה

. םילזונה תא עינהל ורזעי הציר ,הייחש :תצלמומ תינפוג תוליעפ
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םוכיס
- 

 ונייחב תומוקמה לא הצצהל תנייוצמ תונמדזה הוהמ תיתסו םדק תנומסת
.יוניש ףא םיתיעלו תוסחייתה םישרודה

 האופרב לופיטל תונפל ץלמומ  םדוקה דומעב ונתינש תויללכה תוצלמהל ףסונב
 תא תיזיפו תישגר ,תילאנומרוה  ילאודיבדניא ןפואב ןזאל רוזעל לוכי רשא תיניס
 הרקמבש ןבומכו ,ינוציחהו ימינפה ןועשל רבחתהלו רוזחל הל עייסלו השיאה
.םייח חרוא יבגל תופסונ תוצלמה לבקל ךרוצה

.תואירבל                                                                               

                                                                                   

סייו לעי :תאמ                                                                                           

 םישנל הקיתע תיניס האופר                                                                            
 םידליו

                                                                               yaeliweiss@hotmail.com  


