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ארגון ה- I.L. Care , השלוחה של ארגון 
כלבים  אימוץ  מבצע  על  החליט   ,ILC ה- 
במסגרת תוכנית ההתנדבות שהכריז עליה 

הז הישראלית  המנהיגות  ארגון  ללאחרונה. 
מין את הקהילה לקונצרט משולב של משה 
פרץ ומתיסיהו ובאותה הזדמנות ביקש מכל 
למען  מזמנו  שעות  ארבע  לתרום  משתתף 

הקהילה.
דונה  החליטה  תוכנית,  אותה  במסגרת 
 ,I.L. Care ה-  בראש  העומדת  קרייזלר, 

לערוך מבצע אימוץ כלבים. 
השבוע, הגיעו לשדה התעופה בואן נייס, 
כלל  100 להעלות שסייעו  הארגון   מתנדבי 
בדרכם  נתנאל  יהודה  של  מטוסו  על  בים 
לביתם החדש באורגון וקנדה, שם חיכו להם 

בזרועות פתוחות המשפחות המאמצות.
קרייזלר מסבירה כי ההחלטה למסור את 
נפלה  לקליפורניה  מחוץ  לאימוץ  הכלבים 
מאחר ובדרום קליפורניה יש ריבוי בכלבים 

לאשר מוצאים עצמם במכלאות ומקלטי כל
בים. רבים מהם לא מצליחים למצוא לעצמם 
75-150 כלבים מול  משפחות מאמצות ובין

רדמים כתוצאה מכך מדי שבוע.
עם  פעולה  שיתף  הישראלי  הארגון 
בהצלת  העוסקים  גדולים  ארגונים  שני 
כלבים:Start  ו Wings of Rescue. שני 

שי לפני  כלבים  מצילים  האלו,  להארגונים 
להם  ומוצאים  במכלאות,  מותם  את  מצאו 

בתים חמים.
התעופה  לשדה  שהגיעו  הכלבים  "בין 
לרחוב"  אותה  שזרקו  בהריון  כלבה  היתה 
שמצאו  גורים  עם  "וכלבה  דונה  מספרת 
שהכלבים  רצינו  לא  האשפה.  בפח  אותם 
ילקחו ישירות מהמכלאות לכלובים במטוס, 

לאז טרחנו להסתובב איתם קצת בשדה הת

לב  ותשומת  חום  קצת  להם  ולהעניק  עופה 
לפני שימשיכו הלאה לביתם החדש".

לב  את  שבו  להפליא,  החמודים  הכלבים 
להמתנדבים וחלקם אף רצו לאמץ את הכל

אומצו  כבר  ואלו  מאחר  אולם  בעצמם,  בים 
הם  היעד,  בערי  המשפחות  ידי  על  מראש 
כשאלו  אוהב  בחיבוק  מהם  להיפרד  נאלצו 

מלקקים אותם בשמחה.
לההחלטה לאמץ את פרוייקט העזרה לכ

שהארגון  לאחר  דונה,  לדברי  עלה,  לבים 
"אחד  הקהילה.  בלב  שתיגע  מטרה  חיפש 
לחברי  לגרום  הוא  לנו  שיש  האתגרים 
הקהילה לרצות ולהתנדב. יש לנו ברשימת 

להמתנדבים, ילדים, בני נוער, רווקים ומש
אחד  כל  אל  שידבר  משהו  וחיפשתי  פחות, 

מהם. כלבים הוא נושא שמדבר אל ליבם של 
שמח אליו.  מתחברים  וכולם  רבים  לאנשים 

של  הגדולה  ההיענות  את  לראות  באמת  נו 
הקהילה לעניין".

ישראלים  לראות,  היה  הלב  את  מחמם 
למען  בצוותא  פועלים  כאחד  ואמריקאים 
שלנו,  המטרה  בדיוק  "זו  משותפת.  מטרה 
הקהילה  של  הנתינה  יכולת  את  להראות 
קהילה  לבנות  זה,  עם  וביחד  הישראלית 

חזקה, מאוחדת ותורמת" אומרת דונה.

מבצעים  לערוך  מתכוון    I.L Care ה- 
נוספים בעתיד, בתקווה להציל עוד כלבים 

ולמצוא להם בתים אוהבים.

שו התנדבות  הזדמנויות  על  ־לפרטים 
: I.L. Care-נות ניתן ליצור קשר עם ה

www.ilcare.org
818-466-6454

מתנדבת בחברת שני כלבים לפני עלייתם למטוס בדרכם הביתה

מועדון הזמר של לאהמבצע אמץ כלב

הרפובליקנים חוגגים 
את חנוכה

לערב שירה בציבור לכבוד החנוכה נערך בבית הכ
מת"י.  ארגון  מטעם  הילס,  בבוורלי  עמנואל  נסת 
את הערב אירגנו לאה גליטמן אלקלעי והקולנוען 
שמוליק פיסטנברג, שביחד מארגנים ערבי שירה 

לבציבור במסגרת מועדון הזמר של לאה, מזה למ
עלה משנתיים. 

הערב האחרון היה העשירי ברשימת ערבי השירה 
של המועדון והגיעו אליו כ-170 ישראלים חובבי 

שירה משנות ה-20 המוקדמות והלאה.
לביחד עם לאה, המנגנת על גיטרה, ניגנו על הבי

17.5, אף הוא גיטריל -מה, בנה יונתן אלקלעי בן ה
סט ודרור עינב על התופים והינחה, פירסטנברג.

מסך  גבי  ועל  שירונים  לקבל  זכה  הקהל שהגיע   

ענק הוקרנו שקופיות עם מילות השירים, אך גם 
פה  בעל  המילים  את  המשתתפים  ידעו  בלעדיהן, 

לורכבו על גל הנוסטלגיה במשך מספר שעות קסו
מות.

של  המלך  כיד  מכיבוד  כן  כמו  נהנו  המשתתפים 
מאכלי חג מסורתיים מעדות שונות, אותם הכינו 

מתנדבות מת"י בעיר ומהדלקת נרות סמלית. 
לאה  של  העברי  הזמר  מועדון  של  הבא  המפגש 
יתקיים בסמוך לט"ו בשבט. המעוניינים להצטרף 
מפגשי  לגבי  פרטים  ולקבל  המכותבים  לרשימת 
שמוליק  עם  קשר  ליצור  מוזמנים  בעתיד,  שירה 

בטלפון: 310-275-4258
firsten@att.net :או במייל

RJC , ערכה את מסיבת החנוכה השנל -קבוצת הרפובליקנים היהודים בלוס אנג'לס, ה
תית שלה בבית המלון בוורלי הילטון בהשתתפות 80 איש. 

הציירת  של  תערוכה  כלל  החג,  של  הראשון  הערב  לפני  ימים  מספר  שנערך  האירוע 
קארי זיידמן, שרבים מציוריה מתארים את ירושלים, השואה ומה שמארגני האירוע מכנים 

כ"ערכים רפובליקנים".
מעניין לציין כי במרוצת השנה האחרונה, הצטרפו לקבוצה גם יהודים וישראלים שהיו 
מהממשל  שהתאכזבו  לאחר  אותה  לעזוב  החליטו  אך  הדמוקרטית,  המפלגה  עם  מזוהים 

הנוכחי.

המארגנים והנגנים של ערב הזמר של לאה צילום: אורלי הלוי

הציירת קארי זיידמן ובעלה בוב עם אחד מציוריה שהוצגו בתערוכה צילמה: אורלי הלוי

 יהודה נתנאל מיוזמני הפרוייקט עם אחד מתוך 100 הכלבלבים החמודים שחייהם ניצלו
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שלום לך מסה הקטנה

מאז יצא סיפרה של ניצה סקולניק בארץ, 
תקשו והתעניינות  רבים  הדים  לו  יצר  להוא 

הקטנה,  מסה  לך  שלום  הספר:  רחבה.  רתית 
ניצה, שנולדה בלוד  הוא סיפורה האישי של 
נולדה  היא  ופרימיטיבית.  עניה  למשפחה 
תחת השם: מסה, שם שנתנה לה סבתה לאחר 

שנול שנודע  ברגע  עניין  בה  איבד  לשאביה 
את  שינתה  היא  השנים,  ברבות  בת.  לו  דה 
שמה לניצה, אולי גם מתוך ניסיון להשתחרר 

התע שעברה  ואומללה  קטנה  ילדה  למאותה 
שהיו  אלו  מצד  ונפשית  פיזית  מינית,  ללות 

אמורים להגן עליה ולאהוב אותה.
חושפני  ספר  הוא   ,57 ניצה,  של  סיפרה 

ואלי עריות  גילוי  בצל  ילדות  על  להמספר 
מות קשה. את הספר כתבה ברובו בהודו, לשם 
במשך  עצמי  וחיפוש  היטהרות  למסע  נסעה 

שנה. 
בהרצאה מרתקת שערכה ניצה בביתה של 
מת"י  של  ההרצאות  במסגרת  כספי,  רינת 
)מרכז תרבות ישראלי(, סיפרה המחברת על 
ילדותה וכיצד השתחררה מהזיכרונות הקשים 

המלווים אותה מאז שהיא זוכרת את עצמה. 

ניצה.  של  בביתה  שלטו  וההזנחה  העוני 
להפעם הראשונה שהיא נתקלה במברשת שי

16, היא נשלחה לפל  ניים הייתה כאשר בגיל
החודשי,  המחזור  את  מקבלת  כשהיא  נימיה. 

חושבת  לה,  קרה  מה  בדיוק  מבינה  לא  היא 
שנפצעה ושמה יוד לדימום.

ההיגיינה  וחוסר  מההזנחה  יותר  אבל 
בחופשיות  שטיילו  הכינים  בבית,  ששלטו 
תיאורי  הקשות,  הבית  ועבודות  בראשה 

ואחיה, הם המ ידי אביה  להאונס שעברה על 
זעזעים ביותר.

אביה נהג לבצע בה מעשים מגונים כאשר 
היה שב הביתה מעבודתו בלילה. "רוב השנים 
הכחשתי מה שאבא שלי עשה בי. כשתמונת 
זיכרון קשה הייתה עולה, הייתי מנסה לדחוק 

והת עלו  הזיכרונות  לאט  לאט  מייד.  לאותה 
לבהרו ואי אפשר היה להתעלם מהתמונות וב

עיקר מהתחושות שהן עוררו. רק הרבה שנים 
אחרי זה הבנתי שזאת לא הייתה אהבה אלא 
משהו אחר והכל התרסק. הוא היה מבצע את 
זממו כמעט כל לילה ולעיתים גם אנס אותי. 
זה הוא היה מכסה אותי ובבוקר הייתי  אחרי 
אצלי  שלו  הלבנים  התחתונים  את  מוצאת 
במיטה והייתי מחביאה אותם שאמא שלי לא 

תגלה".
לאחיה הבכור היה אונס אותה מדי לילה ומ

בצע בה מעשי סדום מאז הייתה בת חמש. אח 
אחר, היה משלם לו עבור "הזכות" לאנוס גם 
את האחות הקטנה. האם, מספרת ניצה בכאב, 
ידעה והתעלמה. "עד היום קשה לי המחשבה 
על מה שהתגלה לי בבהירות אכזרית כשאמא 

אותי.  אונס  אחי  את  וראתה  במסדרון  עברה 
כולם  בעיניה.  משמעות  חסרת  שאני  הבנתי 
פחדו מאחי. הוא היה בריון ענק, היה מרביץ 
ואף  בבית  קובע  היה  הוא  שלי.  ואמא  לאבא 
אחד לא המרה את פיו. הוא עבד בבניין והיה 
מביא כסף הביתה ובגלל זה כולם פחדו ממנו 

ושתקו".

גם  הצטרפו  המינית  ההתעללות  למסכת 
היא   ,12 בגיל  בשכונה.  והחנווני  הסב  הדוד, 
אמה  ממי.  לדעת  מבלי  להריון  נכנסה  כבר 
הסבתא"  ב"שיטת  להפיל  לה  סייעו  וסבתה 

הישנה, בעזרת מסרגות.
למות  הולכת  זוכרת שחשבתי שאני  "אני 
הרגשת  לי  הייתה  הצטערתי.  כך  כל  ולא 
הקלה. סבתא שלי לא הבינה ממי ההריון ולכן 
היה  וזה  איתי  דיברה  לא  כך  אחר  זמן  הרבה 

הכי קשה".
להתנגד  סקולניק  ניסתה  ההפלה,  אחרי 

"פעמים  מרובה  הצלחה  ללא  אולם  לאחיה, 
חו הייתי  הכאב  את  להרגיש  לא  כדי  לרבות 

תכת את עצמי בסכין גילוי והדם והכאב היו 
משכיחים ממני את הכאב האמיתי".

ישיבה,  לבחור  ניצה  את  השיאו   18 בגיל 
ו.... משכיל  בחור  מארה"ב,  בתשובה  חוזר 
8 ילדים. הבכורה שביל  אלים.  ניצה, ילדה לו
"ניחמה"  ואמא  שבועיים  בגיל  נפטרה  ניהם, 
על  התינוקת.  על  תבכי  "אל  במילים:  אותה 

בת לא בוכים!".
45 לאחר שקצה ניצה במסכת ההתל  בגיל
על  ויתרה  להתגרש,  החליטה  היא  עללויות, 
סדנאות  דרך  לחופשי.  ויצאה  המזונות  דמי 

טיפו פסיכודרמה  וסדנת  עצמית  ללמודעות 
שניר,  חנן  הבימאי  בהדרכת  קבוצתית,  לית 
אשר  כל  על  בהדרגה  להתגבר  הצליחה  היא 

עברה.
שביים  ששניר  לאחר  סודה,  נחשף  גם  כך 
באותה תקופה בהבימה את ההצגה "החגיגה", 

לשעוסקת בגילוי עריות במשפחה דנית ארי
ולמ לניצה  ההצגה  את  הקדיש  לסטוקרטית, 

ניגשה  הבכורה,  הצגת  בתום  נוספת.  טופלת 
לניצה אל מאחורי הקלעים לפגוש את השחק

נים וסיפרה להם את שעברה בילדותה. בשלב 
לילדיה  הזמן לספר  ניצה שהגיע  הבינה  הזה 
וזכתה  בפניהם  נפתחה  את האמת על עברה, 

בתמיכתם.
בגיל 52, היא יצאה למסע בן שנה להודו, 
שהפך  יומנה  את  כתבה  הזמן,  אותו  ובמהלך 

בהמשך לספר "שלום לך מסה הקטנה".

בפתח  וחצי  חדר  בדירת  היום  חיה  ניצה 
את  לבקר  הגיעה  היא  אנג'לס  ללוס  תקווה. 
אחד מבניה, )חמישה מילדיה מתגוררים כאן(, 

ללרגל לידת בתו. היא מספרת שהגיעה למס

פר חודשים במהלכם היא מקדמת את מכירות 
סיפרה וכן עובדת על תרגומו לאנגלית. 

פר גנים  על  ומפקחת  מרכזת  היא  לבארץ 
רייקי  טיפוליי  עושה  השרון,  באזור  טיים 
שלמדה בהודו ומרצה לפני אנשי מקצוע על 

גילוי עריות והתעללות מינית. 
רכש  אנג'לס,  בלוס  המתגורר  נתי,  בנה 

ביק ובאותה  בהודו  קטנה  ביקתה  לעבורה 
תה, כתבה סקולניק את סיפרה השני העוסק 
קורה  ומה  מינית  התעללות  בנפגעי  בטיפול 
היום  נמצא  הספר  הטיפולים.  בחדר  בדיוק 

בשלבי עריכה ויצא לאור בשנה הבאה.

לפרטים נוספים ולרכישת הספר 
מהמחברת: 818-445-6342

www.mesa.co.il 

אביה נהג לבצע בה מעשים מגונים, אחיה הבכור אנס אותה מגיל 5 ולמעגל האונס וההתעללות הצטרפו גם האח הצעיר, הסב והדוד. 
בספרה: שלום לך מסה הקטנה, מספרת ניצה סקולניק על גילוי עריות ועל המסע להודו שעזר לה להתגבר על הזכרונות והבושה

ניצה סקולניק חותמת על סיפרה: שלום לך מסה הקטנה

 חניכי שבט חן נהנו מפעילות ספורטיבית במהלך מחנה 
החורף במאליבו

הנשים שהגיעו להרצאה בביתה של רינת כספי, היו מרותקות לסיפורה של ניצה סקולניק )רביעית מימין

להקת צעירי רמת גן במחנה חורף עם שבט חן
להקת צעירי רמת גן, המונה כ-30 חבר'ה צעירים, הגיעה לעיר המלאכים והתארחה בבתי חניכי 

שבט חן.
חברי הלהקה הופיעו בבתי ספר יהודים וברחבי הקהילה הישראלית שבעיר. בין מסע קניות, ביקור 
נהנו חברי הלהקה מאירוח  ומשחקי באולינג,  ביץ'  ווניס  הוליווד,  ביוניברסל סטודיוס, דיסנילנד, 
ופינוקים  בקלבסס  תמיר  משפחת  של  בבריכה  לילית  שחיה  שישי,  יום  בערב  כהן  משפחת  בבית 
נוספים שסיפקו להם המשפחות המארחות וחניכי הצופים. הלהקה הצטרפה, כמו כן, למחנה החורף 
של שבט חן בסוף השבוע האחרון במאליבו. 150 חניכי השבט בין שכבות ג'-ט' הגיעו למחנה ובמשך 
יומיים שלמים נהנו מפעילויות שונות בחיק הטבע, אש לילה, קפיצת באנג'י, צליית תפוחי אדמה 

באש המדורה והופעת להקת צעירי רמת גן.
מלוס אנג'לס ימשיכו חברי הלהקה להופעות בפני הקהילות היהודיות בסאן דיאגו וסאן פרנסיסקו. 
את ביקורם בקליפורניה, הם יקנחו ב- Universal City Walk בערב ראשון של חנוכה, הנחגג 

שם מדי שנה.  
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"עיניים חדשות" יוצאת לחופשה

ג'ין סימונס במסיבה של אורט

פעם  בכל  חושבת  יוספיאן  יפית  השחקנית 
היחיד  הצגת  את  להעלות  מסיימת  כבר  שהיא 
ויוצאת  חדשות,  עיניים  אנג'לס:  בלוס  שלה 
לאור  ארה"ב.  ברחבי  שלה  ההופעות  למסע 
הביקוש הגדול, עם זאת, להצגות נוספות, היא 
אולמות  וממלאת  המסע  את  ושוב  שוב  דוחה 
מדי יום ראשון בשבוע עם קהל, ישראלי, יהודי 
לצחוק  להם  שבא  אמריקים  וסתם  אמריקאי 

ולהינות מהצגה טובה.
100 הופעות, החליטה השל -מקץ למעלה מ
מנוחה  לקצת  הזמן  שהגיע  הישראלית  חקנית 
והכריזה על יציאתה לחופשה בת חודש. ההצגה 
האחרונה עלתה ביום ראשון השבוע בתיאטרון 
ההצגה  תמיד.  כמו  מלא  אולם  בפני  האודיסה 
באפל בינואר.   22 ב התיאטרון  לבימת  -תשוב 
מסע  עם  סופסוף  להתחיל  יפית  מתכוונת  ריל 
הזמינו  לשם  ארה"ב,  ברחבי  שלה  ההופעות 
ג'רזי,  ניו  יורק,  בניו  יהודיות  קהילות  אותה 
וערים  וסיאטל  סיטי, פלורידה  קנזס  אטלנטה, 

נוספות.
הופעות  סיבוב  יפית  מתכננת  בנוסף, 
קרן  מטעם  המדינה  ברחבי  באוניברסיטאות 

יהודית אשר פרשה על יפית את חסותה ומבקשת לקחתה לסיבוב הופעות בכל אוניברסיטה 
אפשרית במדינה, מה שאומר שיומן ההופעות של יפית יהיה מלא במשך השנים הבאות.

www.neweyesplay.com 

הילס.  בוורלי  במלון  החנוכה  לכבוד  במספר,  ה-31  הלאנץ' השנתי,  את  חגגו  אורט  חברי 
למעלה מ-330 איש השתתפו באירוע. כוכב הרוק המפורסם ג'ין סימונס )ממקימי להקת קיס( 
דיוויד  הקונסול  לו  אותו העניק   ,Inspiration Award:ההוקרה של הארגון אות  קיבל את 
סיגל. האות הוענק לסימונס, לדברי חברות הארגון, על היותו מקור השראה לדור הצעיר דרך 
עבודתו ההומניטרית ותמיכתו בישראל. "בסוף חיי בעולם הזה, אני רוצה להיות אחראי על 
הפיכתם של החיים טובים יותר עבור אחרים, דרך אורט, גם אתם יכולים" נאם סימונס. סימונס 
נולד בשנת 1949 בטירת הכרמל בישראל והיגר בילדותו עם הוריו לארה"ב. עוד קיבלו פרסי 
המייצג את  זלבן,  וזק  סיגל  ופפה  ריטה  הזוג  בני  אורט:  ותרומתם למען  הוקרה על עבודתם 

הדור הצעיר של מתנדבי אורט.
קבוצת אורט בבוורלי הילס הצליחה לאסוף קרוב ל-900,000$ עבור תוכנית אורט בישראל: 
"קדימה מדע", אשר מסייעת ללמעלה מ-120 אלף ילדים המאושפזים בבתי החולים, להמשיך 

את חינוכם בזמן בו הם עוברים טיפולים רפואיים. 
עם  משותפת  ערב  ארוחת  סימונס  הציע  הערב,  במהלך  נוספות  תרומות  לעודד  מנת  על 
50 אלף דולר לאורט אמריקה. מנחת האירוע שיילה ריברה, המופיעה ב-  כל אורח שיתרום 
Comedy Central, שאלה את סימונס אם הוא יודע לבשל, הוא ענה: "לא, אבל אני בהחלט 

יודע לאכול".
באירוע נכחו גם אשתו של סימונס, שנון טוויד ובתם סופי, אנשי מועצת העיר דניס זיין, 

ג'אן פרי, מייק פיואר והמפקח המחוזי זאב ירוזלבסקי.
בחלק האמנותי הופיע נטלי הררה וגולת הכותרת הייתה הופעתו ה"ספונטנית" של סימונס 

עם השיר Forever, שזיכה אותו בתשואות כפיים סוערות מצד הקהל הנלהב.

יפית יוספיאן ליד פוסטר הצגת היחיד שלה: 
עיניים חדשות

יום אחד
יציאה כל יום רביעי

סנטה ברברה,
סולוונג וטירת 

הרסט

פלאי
קליפורניה

יום אחד
יציאה כל יום ראשון

לונג ביץ’ - האוניה 
 Queen Marry

וניס ביץ’ וסנטה מוניקה

חופי
 לוס אנג’לס

טיול
חדש!

טיולים בעברית 
בארצות הברית USמוטי טורס

A

התקשרו חינם:1-888-668-8452

3 ימים 
יציאה כל יום שני

כביש מספר 1
סן פרנסיסקו
טירת הרסט

סן פרנסיסקו
יום אחד

יציאה כל יום 
שלישי וחמישי

טיול
חדש!

לה הויה, סי פורט 
ויליג’ - הנמל, נושאת 
המטוסים מידווי, חצי 

האי קורונדו ועוד...

סאן דייגו

www.mottitours.com  :פרטים נוספים באתר האינטרנט שלנו

טיול
חדש!

מתחי אני  החורף,  פעם שמגיע  בכל  ־שאלה: 
כלום  לי חשק לעשות  אין  דכאון,  להרגיש  לה 
אני  לשמיכות.  מתחת  להתכרבל  רק  לי  ובא 
אמא ל-3 ואני צריכה לדאוג להם, לקחת אותם 
לבית ספר, חוגים, וכו'. אך בחורף אני פשוט 
לא מתפקדת. בשאר ימות השנה אין לי בעיה 
בכלל, אני מרגישה נהדר, אך רק מגיע החורף 
ואני לא מסוגלת לעשות כלום. אני לא מבינה 

את התופעה הזאת. אולי תוכלי ליעץ לי?

רוצים  שהם  מרגישים  אנשים  הרבה  בחורף 
להיות מתחת השמיכה ביום קר וגשום. מה שאת 
ואת  בחורף  תפקודי  קושי  לך  שיש  זה  כותבת 
ולא מסוגלת לעשות כלום.  מרגישה מדוכדכת 
הסימפטומים שלך מאפיינים הפרעה שניקראת 
 Seasonal Affective הפרעה רגשית עונתית

 )Disorder )SAD

דיכאון  של  סוג  היא  עונתית  רגשית  הפרעה 
הנפוצה  הצורה  עונתי.  התפתחות  דפוס  בעל 
ביותר של SAD נקראת גם "דיכאון חורף", כי 

להסימפטומים שלה מחמירים בחודשי החורף, וב
מיוחד בתקופה שבה הימים הם הקצרים ביותר. 
אצל  להופיע  עלולה  עונתית  רגשית  הפרעה 

נדיר  זה  מצב  אך  בקיץ,  דווקא  מהאנשים  חלק 
ואף הסימפטומים שלו שונים מאלו האופייניים 

לדיכאון חורף.
ארו הימים  בחוץ,  זורחת  שהשמש  לבתקופות 

נוטים  אנשים  עולה,  בחוץ  השהייה  ומשך  כים 
זאת,  לעומת  יותר.  ונמרצים  שמחים  להרגיש 
מועטות  האור  שעות  בהן  סגריריות,  בתקופות 
ונוטים להיות פחות  חשים רבים ישנוניות יתר 
חברותיים. כמות אור השמש שאנשים נחשפים 
הרוח, התיאבון,  יכולה להשפיע על מצב  אליה 
רמת האנרגיה והחשק המיני. אחד מתוך 10-20 
אנשים חווה את הסימפטומים הקלים של דכדוך 

החורף.
היא  חורף  דיכאון  גם  דיכאון,  הפרעת  כל  כמו 
החיים  של  התקין  במהלך  שפוגעת  הפרעה 
ובאיכות החיים. הסימפטומים של דיכאון חורף 
ישנוניות,  עייפות,  להרגשת  לגרום  עלולים 

לסטרס ואומללות. עם זאת, קיימים מספר טיפו
לים ותרופות שעשויים להקל על הסימפטומים 

של דיכאון החורף. 
טיפול  באור,  טיפול  כוללים  הללו  הטיפולים 
באורח  שינויים  פסיכולוגי,  טיפול  תרופתי, 

החיים ואף הרפואה המשלימה עשויה לסייע.

ד"ר רונית סיסו - פסיכולוגית קלינית

נפש בריאה - שואלים את המומחים

 הפינה של ד"ר רונית סיסו

drrsiso@yahoo.com -ניתן לפנות בשאלות במייל ל
או בטלפון 818-300-5009

צילמה: אורלי הלוי
מימין לשמאל: הקונסול דיוויד סגל, זוכה פרס 
הדור הצעיר זק זלבן, ג'ין סימונס ואורחי הכבוד 
פפה וריטה סגל
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