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הבית כמרחב החלמה
בימי קורונה ובימים אחרים 





!!!ואווו

אוי



?  תקווה 

?איך 

?  התפקיד שלי 



איכות חיים טובה? תקווה 
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סבלנות

שילוב 
בקהילה

מימוש 
סוביקטיבי



המודל שלי למסע החלמה? איך 



מקדמת החלמהאמא? תפקידי 

אפקטיבית בשמחה ונחת, רלוונטית 

,  מבוהלת, חסרת אונים, תשושה, נואשת
אומללה



איכות חיים טובה בקהילה•
תקווה

מסע החלמה•
איך

מקדמת החלמהאמא•
התפקיד שלי



בעקבות מסע ההחלמה שלי

קבלה ואהבה

קידום החלמה

מודל לחיים מלאים  
וטובים



עדנה מלכה

זוהי הגינה שלי ובמקום הזה אני חווה  
תחושה של פרטיות עם עצמי ועם 

.מנוחה למחשבות לא טובות. הטבע

.הדדיות  במרחב הזה יש 

אני יכולה להרגיש איך אני יוצרת חיים 
ונותנת חיים לצמחים ולפרחים והם 

מלטפת  השמש . שמחים בשקט
...ומחבקת אותנו

והשלווה חוזרים  השקט , כל השמחה
.הפשטות וללא מיליםבשיא . אלי 



לפעולותלמילים ממילים מפעולות -ברור מקומי 

נטייה 
לכתיבה 
ולתיעוד

מחקר  
ככלי  
אישי

שיח 
דיאלוגי



לחקר תופעה חברתיתמחקר אישי 
: המחקרשאלת 

? מקדם החלמה של הורה מהו התפקיד 

לעבד את /לכתוב/לספר•
:עצמי לדעת 

ביטוי לקול אישי  •

תיאור הנגלה והסמוי•

חיפוש משמעות•

אוטו

מהפכת האל מיסוד•

מהפכת ההחלמה•

תנועה צרכנית•

תרבות מחקרית•

אתנו
בפייסבוקט 'צ•

סיפורים למחקר•

דאורייתאפיטפוטין•

כתיבה אקדמית•

גרפי



קבלה

הבית 
כמרחב  
החלמה

סל החלמה

אימהי
משפחתיות

זיהוי 
החלמה

שמחה  
ונחת

אחריות
מודל  
לחיים  
מלאים

דריכות



מרחב  החלמה הוא מרחב , להבנתי
פותח אפשרויות  , המעניק ביטחון

מרחב . וליוזמהלהנאה , לבחירה
,  הנותן מקום לביטוי הרצונות

מרחב . התחביבים וההתקדמות
משמעותיים  מפגשים המזמן 

לקבל אהבה  , משפחתיים וחברתיים
. ולתת אהבה



ארון ספרים יהודי שלנו

ביטוי רצון•

משפחתיות  •

מקום לשונות  •

שמירה על סדר וניקיון  •

חגיגיות במרחב•



 (פנים      חוץ         פנים )יצירתיות

שמחה נתינה

 (י סלטים"ח)בית פתוח...

  יצירה שימושית

הבית כמרחב לביטוי אסתטי

כלים לברכה



ביליגחנה 

תמונה בדירה שלנו שפשוט משדרת  
בעלי מנגן לא  .. רוגע ורצון לנגן אולי 

אני



.... למתקדמים–הבית כמרחב החלמה 



מהלם קורונה להחלמה

הלם

למידה

מיטביות



גרסת קורונה–הבית כמרחב החלמה 



חג עצמאות שמח

שייכות ישראלית •

רצון•

שיתוף פעולה  •

קהילתיות  •

בחירה  •

גאווה ושמחה•

משפחתיות•

החצר כמרחב משמעותי•



שוש קופל

המרפסת היא המקום בו אני מרגישה  
חשה  אני,נקיאויר נושמת,בחוץשאני 

את קרני השמש המחממות  
רואה את אני.הפחדיםומפשירות את 

.ונרגעת,מסביבהפריחה ואת הירוק 



גרסת קורונה –בית פתוח 

געגועים  •

הבחוץתמונה ברורה ומפורטת של •

הבחוץתמונה מרגשת ורצויה של •

דרך אישית להגדיל תקווה•

דרך אישית לעורר מוטיבציה•



 והפתיחותההקשבה על תודה.

 כל  בקשר עם להיות אשמח

.לליבוקרוב שהנושא ואחד אחת 

0545-408144  רותי לוי


