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 גם בבידוד אתה לא לבד
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השירות הפסיכולוגי החינוכי



מה התכלית של זה הכאב
אם לא לנענע לי את הלב
ששקע בתרדמה
וזה זמן רב שלא החסיר פעימה

למה באתני זה הקלון
רק לנפץ בי את הדמיון
שאני מין כל יכול
נוח לסלוח נוח למחול

מה רצתה זאת הנפילה
רק לעורר אותי שוב לתפילה
אל השמיים האדומים
שיתהפכו עליי לרחמים

)שולי רנד(

תושב/ת יקר/ה!

 בתקופה מורכבת זו, כולנו מתמודדים עם המצב. 
אולם לך, כמי שחלה/תה בפועל בקורונה, ישנן התמודדויות 

מיוחדות. ברצוננו לומר לך שאנחנו כאן כדי לשמוע ולהיות איתך.
מסמך זה נועד כדי לסייע לך בהתמודדות הנפשית עם המחלה 

והשלכותיה. 

הקורונה היא מגיפה עולמית והשפעתה מורגשת היטב בכל היבטי 
חיינו. ההרגלים שהשתנו, החדשות המרובות, הפרנסה וכמובן 

הבריאות שלנו ושל הקרובים לנו. כולם מדברים עליה, כולם 
מושפעים ממנה ונראה שהשלכותיה עוד תישארנה עמנו זמן רב.

חוקרים בכל העולם עוד לומדים את אופיו של הוירוס ואת 
השפעותיו הרפואיות. יחד עם זאת, ההשלכות הנפשיות והרגשיות 

על אנשים שחלו בקורונה, כמוך, עשויות להיות משמעותיות אף 
יותר. החרדה לבריאות, תחושות האשם והחשש להדביק את 

הקרובים לך, עשויים להיות רק חלק מהקשיים הנפשיים שאת/ה 
נושא עמך כמו גם סביבתך הקרובה.



תחושות לחץ, חרדה ואשמה:

 בעת משבר עשויות לצוף תחושות אי ודאות, חוסר אונים, עצב, 
פחד, כעס וכן תחושות אשם. תחת ההד הציבורי הגדול תחושות 

אלו עשויות להתגבר ולהעמיק.
 תחושת אי ודאות – אחד הדברים המרכזיים שהקורונה מביאה 

איתה הוא חוסר ודאות, הן בנוגע לעתיד הקרוב, והן בנוגע 
לעתיד הרחוק. הן בנוגע למצב הבריאותי שלך ושל יקיריך, והן 
בנוגע למצב הכלכלי ולשאלת הזמן. מתי תבריא/י, מתי תצא/י 

מהבידוד, מתי כל זה יגמר.
 תחושת חוסר אונים – בעקבות אי הוודאות המתמשכת, ובעקבות 

ההחלטות הגדולות שבאות מלמעלה, עשויה להתפתח תחושה 
של חוסר אונים וחוסר שליטה בחייך. תחושה זו עשויה אף 

להעמיק ככל שהזמן עובר.
 רגשות אשם – האשמה עצמית על עצם זה שנדבקתי, על 

האנשים שנכנסו בגללי לבידוד, על המשפחה שבגללי נאלצת 
לחיות עם חולה בתוך הבית. 

 תחושת כעס – יכולה להופיע ככעס כללי על המצב בכללותו, על 
ממשלה שלא עושה די, או כעס עם כתובת ספציפית יותר. כעס 

על האדם שכנראה הדביק אותך, למשל. 

כדאי להיזהר לא להשליך את הכעס ולהתפרץ על האנשים 
הקרובים לנו. על בן/בת הזוג או על הילדים.

חשוב לזכור כי טבעי לחוש את כל קשת התחושות הללו בעת 
הזאת. אלו תחושות שנועדו לעזור לנו להסתגל למצב החדש 

ולגייס עצמנו לפעולה. זאת כל עוד הן אינן משתקות את תפקודינו.

החשש והאשם מהאפשרות כי תדביק במחלה את הקרובים לך 
הינו טבעי אף הוא. יחד עם זאת, היכולת לשלוט במגיפה ובמחלה 

שאינה נראית לעיננו, נמצאת פעמים רבות מעבר ליכולת השליטה 
שלך. עשה מאמץ להתמקד במה שאכן ניתן לשליטה.

חשוב שתקבל מידע כללי ורפואי ממקורות מוסמכים ומקצועיים 
ככל שניתן. כך מתחזקת תחושת השליטה שמפחיתה בתורה את 

תחושות החרדה והפחד.

מילה לבן/בת הזוג של החולה, במידה ויש – גם עליך עוברת 
התמודדות מורכבת. מצד אחד כל מטלות הבית, הילדים אם יש 
לכם, הקניות וההכנות לחג מוטלות עליך, ומצד שני גם הטיפול 
וההיענות לצרכיו של בן הזוג החולה מוטל עליך. מצב זה עלול 

לעורר מגוון תחושות שונות כמו פחד, כעס, בדידות ויאוש.
אנו מבינים היטב את חשיבותו של החוסן הנפשי והרגשי שלך 

על מצבך הרפואי ועל חיזוק המערכת החיסונית שלך. אנו רואים 
בחיזוק החוסן הנפשי שלך, כלי ראשון במעלה בהחלמה המלאה 

מהמחלה בפרט ובהתמודדות עם משברים בכלל.



אנו מציעים מספר נקודות למחשבה אשר עשויות לסייע בתכנון 
וחיזוק החוסן הנפשי:

מחשבה ותכנון:
 בראש ובראשונה, אנו מעודדים אותך ואת סביבתך הקרובה 

להקדיש מחשבה לפעילות ועשייה שתביא לחיזוק החוסן הנפשי 
שלכם. 

 כמובן שהעיסוק בבריאות הינו ראשון במעלה. יחד עם זאת, 
עשו מאמץ לקבוע לוח זמנים אשר מוקדש לפעילויות ולתחומים 

אחרים.
 חשוב אילו פעילויות מרימות את רוחכם, היכן אתם מרגישים 

תחושת מסוגלות וביטחון והרבו בהן.

גורמי סיוע ומידע:
 זכרו והקיפו את עצמיכם באנשים האוהבים אתכם. 

הם בוודאי דואגים לשלומכם ועל אף הצורך בריחוק, הם בוודאי 
נכונים להקשיב ולסייע לכם. 

 חשוב שתכירו את גורמי הסיוע והתמיכה. במצבים כאלו אנו 
רואים צמיחה אדירה של גורמי סיוע, מידע ותמיכה לערבות 

 הדדית. 
חשוב לרכז ולהכיר את דרכי ההתקשרות הרלוונטיים לכם.

 במידת הצורך, עשו מאמץ להתגבר על החשש ופנו לגורמי סיוע 
 נפשיים. קיימות אפשרויות מגוונות כגון קו חם אזורי, 

 גורמי הרשות המקומית, קופת החולים ואף פנייה פרטית. 
החוסן הנפשי הוא כלי רב העוצמה בדרך שלכם להחלמה.

זכרו, משבר הינו מצב שבו האיזון הנפשי שלנו מופר. 
חוסר האיזון עשוי להביא לחרדה וייאוש אך הוא תלוי רבות 

בפרשנות שאנו מעניקים לו. על כן זאת גם הזדמנות לאתגר את 
תפיסתנו והתמודדותנו בעת הזאת. האפשרות לצמיחה משמעותית 

מתוך מצבי משבר מעוגנת היטב בשדה המחקרי ואף בחיינו.

אנו מאחלים רפואה שלמה ובריאות טובה לכם, למשפחותיכם, 
לכל חולי בנימין, לעם ישראל ולעולם כולו.

האגף לשירותים חברתיים,                               השירות הפסיכולוגי החינוכי,
מטה בנימין                                                     מטה בנימין
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