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ההפרעה הטורדנית שתהרוס לכם את חיי המין
המוח לא מפסיק לעבוד ואני
סתם סובלת
צילוםshutterstock :

שתף בפייסבוק
הדפסה
שלח כתבה
הרשמה לדיוור
תגובה לכתבה
עיתון שישי לחודש מתנה!

במיטה הם חושבים וחופרים ומנתחים ,וגם אם היו רוצים לעצור את
המחשבות ,המצב כמעט ואינו אפשרי מבחינתם .הכירו את ההפרעה החדשה
שסקסולוגים מתקשים לאתר
ד"ר דני דרבי ואלעד נהלוני פורסם11:20 , 29.07.14 :
בעבר זוגיות הייתה דבר ברור מאוד :עושים שידוך ומכאן חיים ביחד עד עצם היום הזה ,בלי
לתהות הרבה על עניין האושר והסיפוק שמקבלים מבן/בת הזוג .כיום ,כשאנשים רבים עוברים
מספר קשרים ממושכים לפני שהם מתחייבים ,ומגוון בני/בנות הזוג הפוטנציאלים גדול
מבעבר ,שביעות הרצון מהקשר הפכה לשאלה חשובה ולעיתים גם לשאלה מהותית ביותר.
כתוצאה מכך ,כיום התלבטויות לגבי קשרים הן תופעה הנחשבת נורמטיבית ואף רצויה ,כיוון
שקיימת סברה לפיה חשיבה רצינית על הזוגיות תפחית את הסיכון להתחייב לקשר בעייתי.
עוד בנושא:
יש בעיה במיטה? אולי זו הפרעת קשב וריכוז
הקשר הסודי שלי :הפרעת אכילה כרומן מן הצד

 ROCDמתבטאת במחשבות וספקות
טורדניים לגבי מערכת היחסים,
ובפעולות כפייתיות הנעשות על מנת
לספק הרגעה זמנית מהמצוקה שהאדם
חש .הספקות יכולים להיות תואמים
למציאות של האדם ומערכת היחסים
)למשל ,גבר שלא יודע מה הוא מרגיש
לגבי בת הזוג( ,או שונים מאוד ממנה
)הגבר יודע שהוא אוהב אותה ,אך
לעיתים קרובות עולים לו ספקות
בנושא(.

הרשמה להגרלת גרין קארד
 - 2018בדוק את זכאותך
U.S. Green Card

איך למנוע מילדים עם
הפרעת קשב וריכוז לפתח
דימוי עצמי נמוך
 - AttenGoתתרכז בהצלחה

1/5

תוכן פרסומי

מהפכה :הדבר הזה שם סוף לזריקות היופי
Xnet

Sponsored Links by Taboola

הכי מטוקבקות

The page cannot be found
The page you are looking for might have bee

 .1היכרות לעשירים או מין בתשלום? בדקנו
את אתר

temporarily unavailable.
Please try the following:

 .2להיות בחורה זה לנוע תמידית בין חמוץ
למתוק

Make sure that the Web site address
browser is spelled and formatted corr

 .3מיוחד :אני שי ולפני  20שנה נאנסתי

If you reached this page by clicking a
alert them that the link is incorrectly
Click the Back button to try another l

 .4מסדר הדמעות :הקלוז'ר שמעולם לא היה לי

HTTP Error 404 - File or directory not found.

 .5מחקר :מעשני מריחואנה עושים יותר סקס

)Internet Information Services (IIS

מרחבי הרשת

מסתבר שזה אפשרי .קיראו על אפשרויות
ליהנות מריבית טובה יותר על החיסכון
שלכם .יותר ממה שמקבלים בבנק

מרחבי הרשת

אולם ,כשההתלבטויות הן כרוניות ,כשהאדם אינו מצליח להחליט אם להתחייב לקשר או
לסיים אותו במשך פרק זמן ממושך ,וכשהוא מבזבז זמן רב באופן קבוע למחשבות על הנושא,
תוך כדי שאיכות חייו נפגעת – מדובר בסיפור אחר .כשזה המצב ,יתכן והאדם סובל מ-
 - ROCDהפרעה טורדנית כפייתית ) (OCDהנסבה סביב מערכות יחסים.

מהי הפרעה טורדנית כפייתית
במערכות יחסים )?(ROCD

להצליח יותר מהחסכונות בבנק?

בכל מקרה ,הספקות מטרידים מעל
שעה ביום בממוצע ופוגעים בחיים ,כך
שגם אם יש בסיס ממשי לספקות ,הנפח שלהם הוא פאתולוגי ,וגם הפעולות שהאדם עושה
כדי להשיג וודאות הן מופרזות .הפעולות כוללות קשת רחבה של התנהגויות ,כולל התייעצות
עם אנשים קרובים ,שקילת יתרונות וחסרונות ,חיפושים או מעקב בפייסבוק/וואטספ ,דיאלוגים
פנימיים ממושכים ועוד .גם כאן ,ההבדל בין אדם עם  ROCDלאדם עם התלבטויות לא
כפייתיות לגבי מערכות יחסים אינו התוכן אלא נפח הפעילויות.

 .6פרק ב' 4 :שאלות לפני שמתחתנים בשנית
" .7חתונה ממבט ראשון" :כשההורים הופכים

תפסיקו להתלבט
"ראיתי היום כמה בחורות יפות יותר ברחוב"; "הסקס עם האקס שלי היה הרבה יותר טוב";
"אני נמשכת מספיק או לא?"; "זה היה יותר טוב אם היא הייתה נוגעת קצת אחרת?" .כל אלו
הן דוגמאות למחשבות העולות במוחם של אנשים עם  ROCDבמצבים שונים ביומיום ,גם
בזמן קיום יחסי מין .כשמחשבות כאלה רצות בראש בזמן סקס ,קשה ליהנות באופן מלא.
ואכן ,אנשים שסיפרו על מחשבות טורדניות בדבר הזוגיות בזמן סקס ,דיווחו גם על פגיעה
באיכות חיי המין ,החל מפגיעה בהנאה ועד לפגיעה מהותית ביכולת לקיים יחסי מין בכלל.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4551600,00.html
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הצלחת לחסוך  400אלף
ש"ח? מה השלב הבא?
המרמיטה | פיננסי

מהי קרן בערבות המדינה
והאם היא מתאימה לעסק
שלך?

11/3/2017

חלק דיווחו כי מגע מיני הפך למקור מצוקה ,והם השתדלו כמיטב יכולתם להימנע מסיטואציות
מיניות עם בן/בת הזוג ,ולעיתים גם נמנעו מסיטואציות אינטימיות בכלל ,כדי להתרחק
מהמצוקה שהדבר גורם להם .לאור הראיות הספורדיות בדבר ההשפעה השלילית של
 ROCDעל חיי המין ,צוות מחקר משולב של המרכז הבינתחומי ומרכז קוגנטיקה החוקר
היבטים שונים של  ,ROCDהחליט לבדוק את השפעת ההפרעה על המיניות.

לאומי בלוג

השמדת המנהרה" :המוח"
תכנן 14 ,מחבלים הרוגים
ונעדרים

איזו משכנתא מתאימה לכם?
מהם המסלולים השונים ,מה חשוב לדעת על
ההחזר החודשי והיכן ניתן לקבל את
ההטבות שמתאימות לכם?
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זירת הקניות
מייבש כביסה 'קריסטל'  6ק''ג
ב + ₪ 888 -משלוח חינם
לרכישה <<

עד  30%הנחה בביטוח המקיף
לרכב!

הו גאד ,אתה יכול בבקשה לעצור את כל המחשבות? אני לא מצליחה ליהנות )צילום(shutterstock :

להצעת מחיר <<

ידיעות אחרונות – מהדורת
סופ"ש לחודש מתנה!

במחקר ,שנערך על  157אנשים עם ובלי  ,ROCDנמצא שאנשים עם מחשבות טורדניות
ובדיקות בנושא הזוגיות היו פחות מרוצים בממוצע מחיי המין שלהם מאנשים שלא הוטרדו
ממחשבות אלו .ככל שעוצמת הסימפטומים הייתה חזקה יותר ,הפגיעה בחיי המין הייתה
חמורה יותר.

לפרטים נוספים <<

הקץ לספונג’ה! שוטף/שואב
רצפות ופרקטים  5פעולות ב1-

לממצאי המחקר יש השלכות
לגבי טיפול בבעיות מיניות .כיום
 ROCDאינה מוכרת לאנשי
טיפול רבים ,וכתוצאה מכך ,הם
עשויים לנסות לטפל בבעיות
בתפקוד המיני הנובעות מ-
 ,ROCDמבלי לדעת שהם
מפספסים את מהות הבעיה.
טיפולים אלו יכולים לסייע באופן
זמני בעזרת מתן טכניקות שונות
לשיפור התפקוד המיני ,אולם
כיוון שזו אינה הבעיה האמיתית,
הסימפטומים צפויים לחזור
במהרה.

לרכישה <<

מבצע מטורף! מגפי עור
לגברים ב 199-ש"ח בלבד!
לרכישה <<

יונדאי  i 10אוטו'  2018ב-
 ₪ 1,289תשלום חודשי
לרכישה <<

מחפשים מלון? השוו מחירי
מלונות בחיפוש אחד
היכנסו עכשיו <<

טיפולים לא מתאימים יכולים אף
להחריף את ה ,ROCD-כיוון שהם מעודדים את הנטייה לחשוב שוב ושוב על הנושא .הטיפול
המתאים הוא טיפול ב ,OCD-הנותן לסובל מההפרעה כלים להתמודד בצורה טובה יותר עם
המחשבות הטורדניות ועם הדחף לבצע פעולות כפייתיות.
הכותבים עובדים במרכז קוגנטיקה  -המרכז הישראלי לטיפול קוגנטיבי התנהגותי.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה
תגיות:

זוגיות

הרשמה לניוזלטר
סקס

OCD

עיתון שישי לחודש מתנה!

בריאות הנפש

שתף ב-

שתף ב-

מין

כתבות נוספות

מרחבי הרשת
Promoted Links by Taboola

תמונת האינסטגרם שהולידה סיפור סינדרלהמשקפיים באינטרנט  5 -אתרים מומלצים.

החל מספטמבר  :2017הנחה של  ₪ 1,500בטסט .האם
גם אתם זכאים?
 INsiteרכב

 wwwiserצרכנות

מהי הרשת החברתית להשקעות נדל"ן שסוחפת אחריה
משקיעים רבים?

ישראלים הפסידו הרבה כסף על ביטוחי בריאות – משרד האוצר שם לזה סוף

TheMarker

ריאלי  -כלכלה מעשית
Sponsored Links by Taboola

אל תעשו ביטוח בריאות לפני שאתם קוראים את זה.
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בריאות INSITE

"נישואים פתוחים? כמו להשאיר את דלת הבית פתוחה לגנבים"

מילה קוניס" :אני  96אחוז יהודייה אשכנזייה"

מעניין אותך לקרוא על בריאות הנפש?

לחץ/י כאן

לקבלת עדכונים על כתבות חדשות

Powered by Jeeng

לכתבה זו התפרסמו  54תגובות ב 32-דיונים
תגובה חדשה

פתיחת כל התגובות
הצג:

מהסוף להתחלה

 .32לא ידעתי שיש דברים כאלה...זה אמיתי? )לת(
העליזה העצובה מפתח ,התקוה הצר )(05.04.15

 .31לא ידעתי שיש דברים כאלה...זה אמיתי? )לת(
העליזה העצובה מפתח ,התקוה הצר )(05.04.15

 .30להפרעה הזו יש מקור גנטי והוא נקרא פולניה) .לת(
)(24.02.15

 .29הגברת בתמונה ,במיטה של רוב הגברים ,ו  95%מהבעיות נעלמות) .לת(
(zZz (22.02.15

 .28לקחתם קשה את עניין הסקס ..כל כתבה שנייה סקס ,יש חיים מעבר )לת(
)(13.02.15

 .27אני חי עם אשתי בלי זוגיות
חרדי )(26.01.15

 .26יש כאן הכללה מאוד גסה
הברבור )(14.08.14

 .25שכחתם מחירי טיפולים
)(01.08.14

 .24זה בשבילך דינה:
)(01.08.14

 .23המחשבות בפועל הרבה יותר מעוותות
שלומו )(31.07.14

 .22אוקיי ,עוד הפרעה נולדה ,רוצו לפסיכיאטר ,הוא צריך פרנסה )לת(
)(30.07.14

 .21וואו .קשקוש מנופח) .לת(
פסיכולוגית ) , 30.07.14נשלח מהאנדרואיד(

 .20העם
לוזי )(30.07.14

 .19זהירות  -פרסומת סמויה!
שמואל רז )(29.07.14

למה "סמויה"? ) (:לת(
הקיבוצניק )(26.08.14

תיקון טעות  -זאת לא פרסומת סמוייה ,זאת פרסומת גלוייה )לת(
קואלה ,אקליפטוס )(31.07.14

 .18המחקר מצא שאנשים שפחות מרוצים מהזוגיות ,פחות מרוצים מהמין?
גאוני ,טוב שעשו מחקר )(29.07.14

 .17מצד אחד הוא עסוק בשלו והיא עסוקה בשלה
קצה הקרחון )(30.07.14

 .16אם כך כל בחורה שזרקו אותה אי פעם
אן ) , 29.07.14נשלח מהאנדרואיד(

 .15הפרעת קשב פשוטה גורמת בדיוק אותו דבר
אני ) , 29.07.14נשלח מהאנדרואיד(

 .14מחשבה :היא בטח הייתה כבר עם  30גברים אבל עדיין מוצצת גרוע )לת(
(30.07.14) 5656
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 .13מה שמטריד זה להזכר בבגידות שלו
ע ) , 29.07.14נשלח מהאנדרואיד(

הייתי ממשיכה הלאה עם כל הקושי שבדבר.
אישה )(04.08.14

זה לא היה רק על השולחן) ..לת(
)(24.02.15

תעשו שלישיה
קואלה ,אקליפטוס )(31.07.14

מבין אותך
המסתורי )(31.07.14

 .12המציאו משהו חדש על מנת שתבואו אליהם לטיפול
קואלה ,אקליפטוס )(30.07.14

 .11קשקוש .ממציאים לכם הפרעות.
ר )(30.07.14

 .10אין גבול לשטויות .לא הפרעה ולא בטיח .זה פשוט אומר
)(30.07.14

 .9קראתי בספר "אהבה נצחית נמשכת שישה חודשים"....
אאא )(30.07.14

 .8מחשבה :בחורות מזרחיות נראות כמו קוקסינלים )סיליקון-בוטוקס(
(30.07.14) 6767

גזען )לת(
אתה גזען ) , 30.07.14נשלח מהאנדרואיד(

בסדר בסדר ,את הכי יפה ,לבקנית עם פרצוף עגול )לת(
תרגעי )(30.07.14

 .7הנה מחשבה :למה כולן בארץ פרחות שחורות עם סיליקיון? )לת(
(30.07.14) 7878

אין פרחות לבנות? )לת(
גזען ) , 30.07.14נשלח מהאנדרואיד(

 .6יש פתרון?
אנון ) , 29.07.14נשלח מהאנדרואיד(

טיפול פסיכולוגי/תרופתי
חמניה )(30.07.14

יש טיפול שבהחלט יעיל!
מטופל בהצלחה )(30.07.14

 .5בין  200-300שקל לשעה תלוי במנוע ואין שום דאגות בחיים זהו )לת(
גם לאהפרעה הטורדנית )(29.07.14

 !!!!!???200מסתבר לא אתה דופק אלא דופקים אותך..
)(29.07.14

סחורה טובה בקלות גם תשאיר טיפ
שמור במערכת )(30.07.14

בכל מקומון יש את ה ....
נותן לצעירות )(30.07.14

עלובים )לת(
עצוב ) , 30.07.14נשלח מהאנדרואיד(

איפה? תן קצה חוט יא אגואיסט )לת(
ניר )(30.07.14

למה שלא תתחתן ותהפוך לעבד של  3ילדים עם האמא שלהם
מטורף מי שמתחתן )(30.07.14

כול כך צודק אחינו
אלוף אתה )(30.07.14

אפשר גם להשפריץ בניוטראל לחייבים להתרוקן לתוך חור של נקבה )לת(
חינם חינם )(30.07.14

 .4העם
בזי ) , 29.07.14נשלח מהאנדרואיד(

חולה נפש
)(29.07.14

 .3העם
זיזי ) , 29.07.14נשלח מהאנדרואיד(

בריא נפש
)(29.07.14

 .2לא חייבים זוגיות אינה צורך קיומי בכלל
מסקנה )(29.07.14
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ההפרעה הטורדנית שתהרוס לכם את חיי המין  -יחסים ynet
אם היית מפסיק כל צורך לא קיומי ,לא היית מגיב פה
יואל )(29.07.14

 .1והנה סוג נוסף של הפרעה שתהרוס לכם את חיי המין
)(29.07.14
כל התגובות לכתבה "ההפרעה הטורדנית שתהרוס לכם את חיי המין"
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