
 התמודדות בצל הקורונה
 שרי סובוביץ  



 שינוי מנהגים והרגלים?  מה הסיכוי

 החיסון היחיד המוכר לקורונה הוא מניעת הדבקה

 ,  מקטינה את אחוז הנדבקים –

 מקטינה את כמות הנזקקים  -

 , לטיפול בו זמנית      

 :  מאטה את קצב תחלואה ומאפשרת -

 להצטיידות בציוד רפואי -   

 לשיפור שיטות הטיפול -   

 לפיתוח חיסון   -   

 

 

 הכלל החשוב ביותר

מילוי קפדני של הנחיות  

 משרד הבריאות 



 

  

סימנים אופייניים לתגובת לחץ  
 

אירוע טראומטי או אירוע קריטי )כל אירוע שגורם לך לחוות תגובות עוצמתיות לא אופייניות בעלות פוטנציאל 
. םלהפריע לך לתפקד בעבודה או מחוצה לה( עשוי להתבטא במגוון סימנים או סימפטומי

זה מצב נורמלי לחוות סימנים שכאלה לאחר שעברת אירוע קשה. לפעמים הם יופיעו מיד לאחר האירוע ולפעמים 
לאחר שעות או כמה ימים. 

משך הופעת הסימפטומים עשוי לנוע בין שעות לימים ואף כמה חודשים )ובמקרים מסוימים שנים(, תלוי בנסיבות 
רבות כולל עוצמת האירוע. 

 

 :                                        

התנהגותיות רגשיות  תקוגניטיביופיסיולוגיות 
 

תשישות 

בחילה 

רעד שרירים 

עוויתות 

כאב בחזה 

קשיי נשימה 

לחץ דם מוגבר 

דופק מואץ 

צימאון ויובש בפה 

כאבי ראש 

קשיי ראייה 

הקאות 

חריקת שיניים בלתי 
נשלטת 

 
חולשה כללית 

סחרחורות 

צמרמורות 

מעי רגיז, בעיות עיכול 

התעלפויות 

 ועוד...

 
 

להאשים מישהו 

בלבול 

קשב מועט 

קשיי ריכוז 

בעיות בזיכרון 

קושי לזהות אנשים או 
חפצים מוכרים 

 
מודעות 

מוגברת/מופחתת 
לסביבה 

 
קשיים בפתרון בעיות 

קבלת החלטות גרועה 

קושי בחשיבה 
מופשטת 

 
אובדן תחושת זמן, 

מקום 
 

קשיים בחשיבה 
ובעיבוד מידע  

 
סיוטי לילה 

דימויים שחודרים 
למחשבה ללא שליטה 

 
ועוד... 

 

 

חרדה 

אשמה 

חשש ודאגה 

הכחשה 

התקף פאניקה )נדיר( 

שוק רגשי 

יגון וצער עמוק 

פחד 

חוסר וודאות 

תחושת אובדן שליטה 
רגשית 

 
תגובה רגשית לא 

מותאמת 
 

דיכאון 

תחושת מוצפות 
)הצפה( 

 
כעס מוגבר וזעם 

עצבנות רבה 

התרגשות עזה )סערת 
נפש( 

 
בכי 

 
ועוד... 

 

 
 

תנועות פתאומיות 
בלתי נשלטות 

 
שינויים קיצוניים 

בפעילות 
 

שינויים בדפוסי ביטוי 
מילולי 

 
התכנסות, התנתקות 

חוסר מנוחה )מסתובב 
כמו 'ארי בסוגר'( 

 
התפרצויות רגשיות 

שינויים בדרכי 
תקשורת מקובלים 

 
חשדנות מוגברת 

שתייה מוגברת של 
אלכוהול 

 
חוסר יכולת לנוח או 

לישון 
 

חוסר/הגברה בתיאבון 

כאבי גוף לא מוסברים 

התנהגות אנטי- 
חברתית 

 
דריכות מוגברת כלפי 

הסביבה 
 

תגובות בהלה 

ועוד... 

 



 חוסן

יכולת להתמודד ולצאת ממצבים קשים מחוזק ובעל •

 תובנות חדשות  

 יכולת להתאים את עצמנו לנסיבות גם אם הן קשות•

 גמישות ודינאמיות  •

 יכולת להצליח לעמוד לאורך זמן במצב של דחק•



 גורמים המקדמים חוסן

 ידע על המצב•

 בריאות גופנית•

 שמירה על שיגרה•

 תחושת שייכות•

 תחושת שליטה ויכולת•

 הזדמנות להבעת רגשות•

 תחביבים/ הנאתיתפעילות •

 הומור•

 מתן משמעות ותקווה•



 אדם במצב לחץ

,  מנותק מהסביבה וממוקד פנימה, חש בודד•

,  ערוצי המידע שלו מנותקים, ברגרסיה, מבולבל

 .תחושותיו לא מוכרות לו

 מושפע בקלות/  סוגסטביליהוא •

 

 



 הצטרפות והובלה

  המשברימסר המסייע למעבר הדרגתי מהמצב  –אתה לא לבד , אני אתך•
 לתפקוד

 "אעזור לך ואעבור את זה אתך... אני: "הצג את עצמך•

 (גובה העיניים)של עצמו " מראה"שמש לאדם •

 כ להבנה"העבר למיקוד בתחושה ורק אח•

   YES SETצור •

 המנע מעימותים•

 חבר התנהגות נוכחית עם התנהגות עתידית רצויה •

 י בחירה בין אפשרויות"תן הזדמנות לשליטה ע•

 נימצא והצטרף אליוהאדם זהה את הערוץ בו •
 הובל אותו לערוץ יעיל יותר, אם יש צורך–

 

 



 

 עקרון הרציפות*
 רציפות קטיעה התערבויות

 
להסביר, לספק מידע, לנרמל ולעדכן 

 לגבי שגרות

 
אני לא מבין מה קרה )בלבול, טווח 

קשב מוגבל, קוצר רוח(, אני לא 
מכיר את כל הפרטים; אני זקוק 

 להסברים ולמידע

תקוגניטיבי  
מה אני יודע ביחס לעולם, הנורמות 

והחוקים; הבנה של אירועים 
והתרחשויות; ניסיון להבין ומתן 

 משמעות לדברים

 
 
 
 

 
 

נסה להתארגן על תפקיד, ואפילו 
קטן ופשוט ומידי. הפגן ציפייה 
שהתפקיד או המשימה תמולא 

בהצלחה. חזק ועודד לגבי היכולת 
 לבצע זאת

 
אני לא יודע מה מצופה ממני. מה 

התפקיד שלי? מה עלי לעשות 
 כעת?

כעס, הלם, עצב, אכזבה, תחושת 
 חוסר מסוגלות

 תפקיד
התפקידים שמילאתי במהלך חיי: 
ילד, הורה, בן זוג, וכדו'. התפקיד 
 שאני ממלא כעת בחיי המקצועיים

 
 
 
 

 
 

התחבר לחברים ואחרים, אל 
תישאר לבד, המשך לשמור על קשר 

 מתמיד, תן תמיכה

 
אני מבודד וכבר לא עם משפחתי 

ועם חברי )כתוצאה מנסיבות 
האירוע או מפציעה ופינוי(. היכן 

 כולם? 
בדידות, חוסר אוריינטציה, תחושת 

 חוסר אונים

 חברתי
הקבוצה אליה אני משתייך: 

משפחה, עבודה, חברים, קרובי 
 משפחה, קולגות

 
 
 
 

 
 

 אשר שהתגובה היא נורמלית.
תמוך בשינויים קטנים, העזר 

בהסברים. אם מתאים שאל: "מה 
 לא השתנה, או לא נכון שישתנה?

 
אני כבר "לא אני"..., אף פעם לא 

הייתי במצב כזה..., אני ממש 
 משתגע!

מעולם לא בכיתי/הייתי חסר 
 אוריינטציה/מבולבל כל כך...

תחושות ניכור, בלבול, ספקנות 
 עצמית, אובדן תקווה

 היסטורי
מה שאני יודע לגבי עצמי, כיצד אני 

 מתפקד בדרך כלל בחיי היום יום.
האופי שלי הכולל מרכיבים 

 התנהגותיים ורגשיים

 
 
 
 
 

 
 

פותח על ידי פרופ' מולי להד, משאבים הדף*   

 



 טיפים להתמודדות מיטבית בשעת לחץ  

 ככל הניתן שגרהשתיה והרגלי , שינה, תזונה: אורח חיים בריא כולל•
במידת האפשר מפגש ישיר   -להיעזר במעגלי התמיכה הקיימים •

ובמידה ולא אפשרי בשל סכנת הדבקה מומלץ להיעזר באמצעים  
 .שיחת וידאו, שיחת טלפון: כגון, טכנולוגיים

לצפות  , לשים מוסיקה ולרקוד. חשוב להישאר פעיל  -פעילות גופנית •
י קונג או כל פעילות אחרת 'צ, יוגה, בסרטונים של התעמלות ביוטיוב
 .לצאת להליכות בטבע, ולתרגל

 תשבצים וכל מה שאוהבים לעשות  , סריגה, ציור, קריאה: תעסוקה •
להיעזר  –דמיון מודרך ומדיטציה , תרגילי נשימה - מיינדפולנס•

 בסרטונים שנמצאים בשפע באינטרנט

להיזכר במשאבים   –" ?מה בדרך כלל עוזר לי כשאני נתקל בקושי"•
 ובכוחות שלי  

 להיעזר באנשי מקצוע במידת הצורך•
 

 



 טכניקות הרגעה

סופרים  , שמים יד על הלב –מדיטציית הלב  -תרגיל נשימה •
מצוין . נשימות טבעיות ומכוונים את האוויר אל הלב 6

משחרר אוקסיטוצין  , לוויסות עצמי של הגוף בשעת לחץ
 . שמרגיע ומייצב

דיבור , נשימה, שרירים, עצירה -תרגיל ויסות  – ק"ד ן"עש•
 קדימה, פנימי

להתמקד במה שאני יכול להשפיע עליו  –מעגל ההשפעה •
 ומסוגלותמחזיר תחושת שליטה  –ולבחור כיצד להתמודד 

 אפ בוואטסישלח  –דמיון מודרך •

,  רגש, שכל, גוף –מודל ערוצי ההתמודדות  – ד"מאח ר"גש•
לזהות מה עוזר לי במצבים   –דמיון , חברה, אמונות' מע

 קשים ולהשתמש בערוץ הזה באופן יזום

 



 עצות למנהיגים וארגונים

  –מרחק •

 , הכלה והובלה, אי של ודאות –בהירות פנימית  –מנהיגות •
 ,  מודעות להשפעה, אחריות אישית    

 במצב של אי דאות יש המון מידע מבלבל. מעודכן, מוסמך –מידע •

 (?סוף העולם)ולא פאניקה ( ?שפעת)לא הכחשה  –הסיפור  מיסגור•
 יש לנו כלים להתמודד, האיום חמור                                            

     , הקשבה, משותפתאחריות , מבודד אך לא לבד -קהילתיות  -מאוחדים •

 רגשיתתמיכה                        

 עושים את הרגיל בדרך לא רגילה, שבירת שגרה –מסתגלים ומסוגלים •

 ניירמגבות : לדוגמא –לארגן סביבה בטוחה  –משאבים חומריים •

 



 ?מה עושים מחר 

נושאים לבירור  + קבלת החלטות ליממה הקרובה  –התייעצות יומית בשעה קבועה  -' פורום קורונה'

לוח זמנים להחלטות בהמשך+   

,  על בסיס מידע מוסמך, מינוי אדם או צוות שאחראים ליצור תמונת מצב יומית –איסוף מידע שיטתי 

והבנת המשמעויות לנו ולקהילתנו. בסביבה שמשפיעה עלינו מקרוב ומרחוק, על מה שקורה אצלנו  

, אשפוז ביתי וכל קושי אחר, לארגן סיוע שיטתי לאנשים המצויים בבידוד –' מעטפת תומכת'  

יועץ מקצועי וכל מי שיכול לעזור לכם לפרוק את הקושי, חבורה, תמצאו חבר –' לעזור לעוזרים'  

תמצאו מישהו שיאיר את עינכם -ייעוץ מקצועי    בנקודות העיוורון שלכם  
תאספו רעיונות מעמיתים יש הרבה יצירתיות בסביבה                                            

כולל בעזרת מתנדבים וגורמי  )ומהי הדרך , להחליט מהם התפקודים החיוניים –' רציפות תפקודית

לשמור עליהם ( חוץ  



 התחדשות גופנית

 פעמים בשבוע 2-3אני מבצעת תרגול גופני לפחות •

 וגמישות כחאמוני , אני משלבת תרגילי סיבולת לב ריאה•

 אני נחה במידה מספקת במהלך השבוע•

 התזונה שלי מספקת ובריאה•

 (אחד מהם)ריצה , נסיעה באופנים, שחיה, הליכה ברגל, אני פעילה בטיולים•

 (ב"יצירה וכיו, תנועה, שירה)אני פורקת את במתח המצטבר בדרכים מיטיבות עבורי •

 (ב"אמבטיות וכיו, נשימות)אני עסוקה לעיתים בפעילות הרפיה •

 (ב"גינון וכיו)אני מפתחת כישורים גופניים שונים •

 .....אחר•

 

 



 אני קוראת ספרות מקצועית•

 אני קוראת ספרות יפה•

 או כתב עת כלשהו, אני מנויה על עיתון מקצועי•

 רעיונות, החלטות, אני כותבת לעצמי מחשבות•

 אני לומדת באופן לא רשמי נושא כלשהו•

 אחר/לימודי תעודה/אני לומדת קורס פורמלי•

 אני עוסקת בפעילות יוצרת כל שהיא•

 אני פותרת בעיות ואתגרים בתחומים חדשים•

 .....אחר•

 התחדשות מנטלית



 רגשית –התחדשות חברתית 

 אני מטפחת קשרי משפחה מורחבים•

 אני מעמיקה ומחזקת את יחסיי עם האחרים•

 אני מכירה אנשים חדשים ויוצרת קשר עם חברים•

 אני מעורבת בעשייה קהילתית או ציבורית•

 אני בקשר עם אנשים ממעגלים חברתיים שונים•

 אני מטפחת תחביב מעשיר כלשהו•

 ...אחר•

 



 אני עוסקת בהתבוננות וחשיבה על משמעות של חיי•

 אני עוסקת בהתפתחות אישית כל שהיא•

 על פיו אני עובדת וחיה, אישי" חזון"יש לי •

 העמקה ערכית/אני חווה התפתחות רוחנית•

 אני יוצאת לטבע•

 הגות כל שהיא/אני קוראת ולומדת ספרות•

 אומנות, תערוכות, אני נהנית ומעצימה את עצמי בעזרת הצגות•

המבוססים על ערכים  , אני מטפחת חיים משמעותיים עם הקרובים לי•

 והגשמה

•o אחר.... 

 

 התחדשות פנימית ערכית



 תודה ולהתראות


