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 2220 יוני – 2120  יונידו"ח פעילות: 
 

המספקת תמיכה פסיכולוגית ורגשית לנשים ללא כוונת רווח  עמותהא יה, 2014אשר הוקמה בשנת קרן גפן 

  מאותגרות פוריות בישראל.

ילודה ומאפשרת טיפולי  היא אינה והפריה מלאכותית ללא עלות,  פוריות    על אף שמדינת ישראל מעודדת 

 מספקת את התמיכה הפסיכולוגית והרגשית הנחוצה. 
 

סובלות  מאותגרותנשים   קרובות  פוריות  במערכת   לעתים  ובעיות  נמוכה,  עצמית  הערכה  דיכאון,  מחרדה, 

נציאל אלה פוט  ציםמצבים רגשיים מלחיבחקר באוניברסיטת הרווארד עולה כי  ממ.  ןעם בן זוג  ןהיחסים שלה

 .  פוריות טיפוליתמיכה פסיכולוגית חשיבות עליונה בתהליך למכך,  כנגזר. 30%בשיעור של עד יורד פריון  ה
 

כאן קרן גפן נכנסת לתמונה.  בתור הארגון היחיד מסוגו בישראל המספק תמיכה פסיכולוגית ורגשית לנשים 

 חיוני. אנחנו ממלאים צורך  –במקביל לטיפול הרפואי   –מאותגרות פוריות 
 

בעזרת מערך שירותים   מטרתה של קרן גפן היא להעלות את רמת הפוריות בקרב נשים המתקשות להרות

מספקת תמיכה  גפן   .בדמי השתתפות מינימליים, וזאת המשלים את הטיפול הרפואיורגשיים   פסיכולוגיים

   .וטיפול גם לגברים
 

 ( טיפול אינדיבידואלי 3)  פוריותל( סדנאות יוגה  2)נפש  -( סדנאות גוף1)  -בת מהתוכנית העיקרית שלנו מורכ

 .טיפולי פוריותמהלך נשים בעבור 
 

על מנת לשקף את הצרכים של  מייצר תכניות חדשות באופן מתמיד,  צוות גפן   ללא הרף.חדשת  תגפן מ

 .הפוריותקהילת מאותגרי 
 

גפן   עלקרן  רק  כמעט  מש  יםשנתי-רב  יםמענקובהן    ,תרומות  נשענת  בלסטנלי  פחת  מקרן  לוס מ  קוג'ויס 

פראטומ   (Stanley & Joyce Black Family Foundation)  אנג'לס  ( Pratt Foundation)  אוסטרליהמ  קרן 

 .ארצות הברית, קנדה וישראלם מיאנשים פרטיותרומות מ
 

   במושבה הגרמניתפסטורלי  הממוקם ברחוב שקט ו, מרכז גפן נרצה להדגיש את ההשפעה של

 .בירושלים

   .אנו מעניקות תמיכה לנשים מאותגרות פוריות הוא הלב של הפעילות שלנו, בומרכז ה

גפן  במרכז  של   התכניות  הרחב  הספקטרום  את  מקיפות  והן  בתחומם  מומחים  של  צוות  ידי  על  ניתנות 

 . האתגרים הפסיכולוגיים והרגשיים במהלך טיפולי הפוריות
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 :לויות שלנו במהלך השנה האחרונההפעי תסקיר להלן 

 :פעילות שוטפת
 

. בדמי השתתפות מינימליים )לאלו שיכולות(וסדנאות יוגה פוריות נפש פוריות -מציעה סדנאות גוף קרן גפן 

טיפולי  מהלך נשים בעבור קבוצות תמיכה  משמשות הסדנאות בממוצע, כל שבוע מתקיימות עשר סדנאות.  

. הייחודיים של כל קהילה צרכיםלמתאימים את התכניות שלנו קהילות שונות ואנחנו מגיעים אל . פוריות

;  בנייה קוגניטיביתרוכשות כלים באמצעות טכניקות הרפיה, ו ומדותתומכת, ל בוצהק יחד בונותהמשתתפות 

 . רגשות שלילייםמסייעים לאתגר כל אלה 
 

 אחת מהןכל    שבועות. 10משך לנפש מתכנסת פעם בשבוע -גוף תכל קבוצ :נפש פוריות-סדנאות גוף 

ומומחי פוריות.   תהתנהגותי תקוגניטיבי ת, מטפלותקליני  ותסוציאלי ותעל ידי צוות ייעודי של עובד מלווה

שתסייע נייה קוגניטיבית בב לעסוקות היא לבנות קהילה תומכת, ללמוד טכניקות הרפיה, ואמטרת הסדנ

משפרת את  . השתתפות בסדנאות תהליך, ל, מסיבות מובנותים הנלווים שלילירגשות ה את הלאתגר 

גם מאפשרת להיות התקופה הקשה בחייה של אישה. היא שעלולה  ,במהלך תקופההתמודדות טכניקות ה

  – סדנאות אלההניסיון שצברנו מלמד ש הפוריות באופן חיובי. לשינוי הרגלים ומצבי רוח אשר משפיעים ע

במסגרת תוכנית  . מרחב חיוני לריפוי ותמיכהל ותהופכ -נשים  600-אשר השתתפו בהן, עד כה, למעלה מ

אנו מציעות  את הסדנאות בכדי לענות על הצרכים. ותאת עצמנו ללא הרף, ומרחיב ותנפש, אנו מתאימ-גוף

 כדי להתאים לצרכים של קהילת מאותגרות הפוריות. סדנאות ממוקדות 

רוב הנשים שסובלות מהפלות חוזרות )תכנית חדשה(.   גוף/נפש לנשים הסובלות מהפלות חוזרותסדנאות 

פחד מאובדן נוסף, אבל, תקוות מנופצות ותחושות חוסר   ,ונשנות לא עברו טיפולי פוריות.  אובדן ההיריון

לנשים  אלו.  אונים מביאים להתמודדויות יחודיות לקבוצה זו.  בסדנה אנו מתייחסות בהרחבה לנושאים

שסובלות מהפלות חוזרות יש פרופיל פסיכולוגי שונה מלנשים מאותגרות פוריות.  הן מאשימות את עצמן  

 ומרגישות שאינן טובות מספיק להיות אמהות. 

בן  ו מצא שטרם, לחייהן שלושיםנוצר עבור נשים בשנות ה אשר נפש-גוףפרויקט זהו  סדנאות שימור פוריות:

נשים לקבל החלטות מושכלות לגבי את ה. מטרת הסדנאות היא להעצים ונמצאות בתקופת הפוריות זוג

  בתהליך קבלתבמהלך הסדנא הן מתמקדות . ןהפוריות שלהאחריות על לקיחת  באמצעות ןעתיד

התמודדות עם  כלכליות, כמו גם החברתיות וההשלכות למידה של הההחלטות, הבנת ההליך הרפואי, 

, אשר מסביר את IVF -בתחום ה רופא מומחה מועברת על ידי, פגישה אחת א ים. בכל סדנחששות רגשי

   ההשלכות הרפואיות ואת סיכויי הצלחה.

. הנשים  מדהים המשוב החיובי היה ואנגלית( וב עבריתב)בירושלים ובתל אביב   העברנו בהצלחה סדנאות

אלמלא הסדנא  כי  נופרוצדורה הרפואית, וטעה החלו אתנשים רבות  :הועצמו על ידי הקבוצהדיווחו כי אכן 

 לא היו מוצאות את הכוחות הנפשיים לעשות זאת.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי  נפש,-גוף -תכניות מיוחדות שלנו  סדנאות מיוחדות למען הקהילה החרדית:

(CBTוסדנאות יוגה ) - מתוך ותמותאמ)בנפרד(. תכניות אלה  גברים ונשיםחרדים, במיוחד עבור   ותוכננ  

, הנשים א. בסדנסובלות מסטיגמטיותחרדי בציבור הכי בעיות פוריות  לצרכי המגזר ומתוך הכרה ותרגיש

באווירה דיסקרטית ותומכת עם מטפלים מנוסים    הפחתת מתח והתמודדותטכניקות  ומדות ומתרגלותל

 קבוצה. ל ייחודיים רגישויות ההצרכים והמבינים את ה

עניקים  המ מקראייםעל מקורות יהודיים  תהמבוסס , של למידה, דיון ותמיכהזוהי תכנית  חברותא לפוריות:

נוגעים  נבעה מתוך האמונה כי דברי התורה  אפוריות. הסדנ ות עם קשיינשים הנאבקלהשראה ותמיכה 

 .ןלהאיר את לבולגלות מקומות חדשים ומסייעים למשתתפות , האדםנפש ב

צורך בתמיכה  מרגישותו פוריות ה טיפוליבנמצאות נשים אשר אנו מציעות סדנאות המשך ל המשך:קבוצות 

הן לומדות כיצד   ות אלואמייגע ומלחיץ. בסדנהתהליך הלהתמודד עם  סייעו להןמתמדת, שיתוף, וכלים שי 

להתמודד עם הפגיעות המתמשכות וכיצד מערכות יחסים, גובה מהתהליך הארוך המחיר שתמודד עם לה

 המשתתפות בסדנא בונות קבוצת תמיכה שנותנת להן כלים וכוח להמשיך. אותה חלקן חוות.   
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לנשים  IVF -אנו מציעות פגישות טיפול אישיות עם עובדת סוציאלית מומחית ב פגישות טיפול אישיות:

 אחת על אחת.המעדיפות לחלוק את המסע שלהן ולקבל תמיכה וסיוע באופן פרטי, 

קרן גפן משתפת פעולה   (.PMHD) אימהות הסובלות מדיכאון או חרדות לאחר לידהתכניות מיוחדות עבור 

תכנית  –בתכנית טיפול מסובסדת לנשים הסובלות מדיכאון ו/או חרדה לאחר לידה  עיריית ירושליםעם 

 לנשים אלו וסדנאות יוגה לאמהות ותינוקות. חבלי קשר של טיפת חלב ירושלים.  אנו מציעות טיפול פרטני 
 

נשים העוברות ל( תעל אח תמפגשים פרטניים )אח ות אנו מציע הרפייה בהחזרה: : ניתתמיכת פרט

  לביןיוגה  מדריכת ביןמתקיים מפגש  ובעת ההמתנה לתוצאות המופרים החזרת העובריםלפני  .IVFתהליך 

גוף ונפש רגועים מאפשרים תנאים . תופיזי  תרגשי הכדי להכין אותהאישה שעוברת את התהליך, 

 במהלך הפרוצדורה.  אופטימליים

 .  צורך עמוקמסייעות באופן משמעותי ביותר ועונות על למדנו מן הנשים כי הפגישות הללו 

  הנפלא שקיבלנו מהן: מהמשוב חלק להלן

ההשפעות של ההורמונים  . , להירגע ולנקות את הראש. הרגשתי שינוי גם פיזיתרבותלי  סייעה"ההרפיה 

 . מטרידות"  ותהיו פח 

מבפנים. זה עזר לי לעבור את   השם. מקום שבו אני יכול לבוא נקי 'אי של שלווה' "הרגשתי כאילו זה היה

 " .לתוצאות של בדיקת הריון )בטא( המתנההתקופת החרדה של 

 

עבודת נשימה ותנועת באמצעות נפש שלנו. -פילוסופיית גוף מה את יוגה מדגי פוריות: לסדנאות יוגה  

איברי ב התומכיםגברת זרימת דם לאזורים חיוניים הגוף, יוגה מרגיעה את הנפש ואת מערכת עצבים, תוך ה

מובילות רבות ברחבי העולם, וכעת מוצעת   פוריותרבייה בריאים. יוגה מוכרת כחלק חשוב של מרפאות 

השקנו סדנת יוגה לחברות גפן לפני לידה בה אנו עוזרות   . עמותת קרן גפן תכנית מכחלק בלתי נפרד 

ות גפן לכל אורך  לתמוך בהיריון בריא ומלמדות טכניקות נשימה להפחתת חרדה.  אנו נמצאות עם חבר

 המסע שלהן. 

לידה שקטה הינה .  בית חולים הדסה עין כרםבשיתוף  לנשים שעברו לידה שקטה תת יוגה ייחודיוסדנאו

או הפלה מאוחרת שחוו לידה שקטה פונות לנשים אנחנו בגפן   תופעה נדירה אך כואבת ופוצעת את הנפש.

, חיזוק  כלים להתמודדותהענקת שיקום הגופני והנפשי, תוך מתן דגש ל להשתתף בשיעורי יוגה לפוריות

 תקווה לעתיד.  הגוף ומתן

 בשיתוף קעליטה ו"להיות אמא".  דוברות צרפתית סדנאות יוגה מיוחדות לנשים

.  סדנת יוגה חדשנית בה נשים יכולות לבטא את תחושותיהן בסביבה סדנאות יוגה וכתיבה יצירתית

 טיפולית. 

 

 טיפולים משלימים במרכז גפן 

מגוון רחב של פעילויות וטיפולים   ותמציעאשר בטיפולים משלימים  מומחיות ותמטפל ישנןבמרכז גפן 

  ן "טפינג" ורפלקסולוגיה. ה EFTכגון דיקור סיני, עיסוי ארומתרפי,  ,החיים של נשים עגלילפוריות ולמ

 גפן.  ותשירותים בתעריף מוזל לחבר ותמספק

 

 תכנית שותפה לדרך של גפן 

 Atlanta Jewish Fertility Foundation Buddyתכנית שותפה לדרך של גפן, המבוססת על תכנית “ 

Program  היא תכנית תמיכה הדדית המבוססת על בניית קשר ואמון.  מטרת התכנית היא לחבר נשים ”

שהצליחו במסע שלהן וכאלו שנמצאות בתהליך, בכדי להעניק תמיכה רגשית מאותגרות פוריות, כאלו 

לנשים במסע שלהן.   התכנית היא בפיקוח אשת צוות של גפן אשר מכשירה את הנשים לתפקיד זה 

 ומדריכה אותן לאורך הדרך.
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 ארוחות ביתיות לנשים וזוגות מאותגרי פוריות

  הבית למטופלות פוריות בכל שלב של המסעפתח עד  נשלחותארוחות בשיתוף עם תפילת חנה ואדווה, 

 שלהן.

 

 תכניות בשיתוף גפן:  – הושטת יד
 

 נשמת יועצות הלכה מלוות פוריות-תכנית גפן

השלמנו הכשרה בת ארבע שנים של יועצות ההלכה מלוות הפוריות של נשמת בשיתוף גפן.  מלוות הפוריות 

 . ובתפוצותייעוץ בנושאים הלכתיים ומשרתות את צרכי הקהילה בישראל מתן מוסמכות ב

 .ללא עלות השירות ניתן במדרשת נשמת ובמרכז גפן

  יועצות ההלכה מלוות הפוריות מציעות ייעוץ אישי לנשים וזוגות שמחפשים הדרכה הלכתית במהלך

עברו השתלמות מעמיקה באספקטים ההלכתיים, רפואיים  הן   ההתמודדות עם אתגרי הפוריות.

 . קישור לתכניתראו   פוריות.ה בנושאופסיכולוגיים 

 

 הושטת יד לקהילות בישראל ומחוצה לה 

 ולשתף עמן פעולה. נולקהילות בישראל ובתפוצות כדי לחלוק את החזון של יםפונ אנו

( בפתיחת תכנית תמיכה בפוריות שלהם בקיץ SBH) Sephardic Bikur Holimפעולה עם הגפן גאה בשיתוף 

קונקרטים במודל גפן הייחודי המציע כלים  SBH-ב ותיוגה מוסמכ  ותומדריכ ותצוות גפן הכשיר מטפל . 2019

פרדיגמה מרשימה   ויצר SBH  הדרכה בינלאומי.בחזית כמרכז ניצבת גפן  מסע הפוריות שלהן. בלנשים 

שלושה ימים,  תבת הכשרה סדנב לקהילה שדואגת לחבריה ומעניקה תמיכה מדהימה בכל הרמות. 

 כגון , פתרון בעיות, ומיומנויות גוף נפש תדשומח תקוגניטיבי הבניהכולל ה CBTלמדו מיומנויות  ותהמשתתפ

  נשים וזוגות ם והקשיים שלאתגריהלמדו על  ןה  .ועוד קדמת, דימויים, הרפיית שרירים מתנכונהנשימה 

הסדנה כללה הרצאות פרונטליות,   טפל במאותגרי פוריות באופן פרטני וקבוצתי.כיצד לו מאותגרי פוריות

 משחקי תפקידים ופעילויות חווייתיות. 
 

 הדרכת צוות עובדים:  

שלנו   ומלמד  הצוות  בהב  ותמקצועי  ותמטפלמכשיר  בקרן   ותלמטפל  ולהפכן  ןכדי לתמוך  הפוריות  בתחום 

  ותללא הרף פסיכולוגי  ותיאפשר לנו לענות על הדרישה הגוברת לשירותים שלנו. אנחנו מאמנ  גפן. הדבר 

 לגדול ולהתפתח יחד. אפשרים לנו  צוות מההסינרגיה ויחסי הגומלין של  .בשיטת גפן ותסוציאליות ועובד

אנחנו   יוגה  מורמכשירות  כרגע  למטפל  מוסמכותות  בגפן,    ותלהפוך  העברת  פוריות  יוגה אסדנכולל  ות 

 (. IVFעם נשים שעוברות תהליך פרטניים, אחת על אחת, )מפגשים בתוכנית "הרפיה בהחזרה" ת ופרטני

 

 פיתוח:  ב תכנית 

עבור סדנאות   פרוטוקולים חדשים  גפן מפתח  ה  פוריות  נפש-גוףצוות  על שיטות הטיפול של  , המבוססים 

CBT הדבר נעשה תוך שימוש בניסיון הרב שלנו בטיפול במאותגרות פוריות ובהתחשב בסוגי האוכלוסייה  .

הינן   שלנו  רבות  ותוכניות  מאחר  מענה.  להם  נותנות  שאנו  וחדשניות,  חדשהשונים  גפן  ות  מקדיש  צוות 

, כך שארגונים םבודתנו כדי שנוכל לפרסם ולשתף אותע   במהלךביצירת פרוטוקולים חדשים    רבים  מאמצים

 מעבודתנו.הנות יליוכלו אחרים 

 

 

 

 

https://www.yoatzot.org/hebrew/yoatzot-halacha/16888/
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 הדסה גוף/נפש פוריות -מרכז רימון
 

אשר   ,בבית החולים הדסה הר הצופיםפוריות  נפש-גוףמרכז רימון הוא גפן  חדשניים שלאחד הפרויקטים ה

  עדכניות ביותר להפחתת לחץ למטופלות פוריות ללא עלות. המרכז מציע שיטות  . 2013 באוקטובר הוקם

ומאפשר לנשים במצבן הרגיש תמיכה, הדרכה  IVFצוות המומחים של גפן נמצא בחדרי ההמתנה במחלקת 

 . וטיפולים בבית החולים או במרכז גפן

 

 : והצגת כרזות  מחקר 
 

תמקד בניתוח השאילן ואוניברסיטת חיפה -פרויקט מחקר משותף עם שותפים מאוניברסיטת בר סיימנו

מאפיינים הייחודיים של את ה חקרנו ובחנו. נפש של קרן גפן-בסדנאות גוףשל השתתפות נשים  ותהתוצא

הפחתה  במחקר נמצאה בחברה הישראלית בכלל ובתוך המגזרים השונים בפרט.  נפש של גפן, -גוףטיפול 

נפש וקבוצות היוגה של  -בלחץ ודיכאון בעקבות השתתפות בסדנאות גוףמשמעותית מבחינה סטטיסטית 

 וגש לפרסום.שלנו הקרן גפן.  המאמר 
 

 2021כנס בנושא ההתקדמות בבריאות האשה, דובאי, דצמבר בהצגת כרזה  .1

ולהציג את הפוסטר    2021בדצמבר   חוזרות: גפן התקבלה לקחת חלק בכנס בדובאי  שלנו בנושא הפלות 

 מחוסר אונים לתקווה, מאבל למשמעות, החשיבו של התערבויות פסיכולוגיות. 
 

 2019הצגת כרזה בכנס השנתי של איל"ה )האגודה הישראלית לחקר הפוריות(, מאי  .2

גפןהצגנו כרזה בנושא    2019במאי   פוריותנשמת  -תכנית  יועצות .  התכנית מכשירה  יועצות הלכה מלוות 

 "( ונותנת מענה הלכתי נשי לנשים מאותגרות פוריות. הלכה בתחום הפוריות )"מלוות פוריות
 

 2018, מאי של ג'פרסון פילדלפיה בנושא אי פוריותבכנס השנתי הצגת פוסטר . 3

ולהציג את היה לנו הכבוד להיות חלק    2018במאי   ג'פרסון פילדלפיה בנושא אי פוריות  בכנס השנתי של 

ילד:  כאשר הסטטוס ההלכתי של העובר/ילד אינו -הפוסטר שלנו בנושא השפעת אתגרי פוריות על יחסי אם

 ברור.
 

 2018 הצגת כרזה בכנס השנתי של איל"ה )האגודה הישראלית לחקר הפוריות(, מאי. 4

נתנו הרצאה בנושא2018במאי   והצגנו כרזה   IVFטיפולי    ,  עם תרומת ביצית:  ההשפעות הפסיכולוגיות, 

ילד:  כאשר הסטטוס ההלכתי של העובר/ילד -בכנס השנתי של איל"ה.  השפעת אתגרי פוריות על יחסי אם

 אינו ברור. 
 

 2017הצגת כרזה בכנס השנתי של איל"ה )האגודה הישראלית לחקר הפוריות(, מאי . 5

 תכנית שימור הפוריות של קרן גפן. הצגנו בכנס השנתי של איל"ה את המחקר שלנו בנושא  2017במאי 
 

 2016מפגש הביאנלה, אביב  -" NASPOG 2016הצגת כרזה " . 6

באקדמיה למדעים    NASPOG 2016הביאנלה    באספתעל ידי צוות גפן    2016באביב  ניתנה  מצגת פוסטר  

 .  תוצאות מחקר שנערך על קבוצות טיפוליות גוף נפשהוצגו של ניו יורק לרפואה בניו יורק. 
 

 2016הצגת כרזה בכנס השנתי של איל"ה )האגודה הישראלית לחקר הפוריות(, . 7

גפן רימון    שלגוף/נפש  בנושא מודל    ה"של איל  השנתיבמהלך הכנס  המחקר שלנו  את  , הצגנו  2016בשנת  

 :המחקר שלנואת הצגנו  כמו כןעבור האוכלוסייה החרדית. 

"Gefen, A Unique Multicultural, Multimodal (CBT/Mind Body) Fertility Treatment 

Paradigm” 

 .CBTבאיגוד האירופאי למטפלי  



6 

 

 2015", ספטמבר 45-השנתי ה EABCT"קונגרס בהצגת כרזה . 8

ספטמבר   חלק  2015בחודש  לקחת  הכבוד  לנו  היה  ה  בקונגרס  ,  האירופית  טיפולים   45-האגודה  עבור 

בעלי שם עולמי.     CBT-קלינאים וחוקרים בתחום ה  משתתפיםכנס  .  ב(EABCTהתנהגותיים וקוגניטיביים ) 

רימון  -את העבודה של גפן  הוהציג   רימוןארה את התכנית הייחודית של מרכז  י, אשר תכרזהמצגת    ערכנו

 . שולחן עגולבדיון קליני סביב 

 
 


