
 
 

 עם אירוע התפשטות נגיף קורונהעצמית התמודדות 
 ם בתפוצותדף המלצות לשליחים ישראלי

 

היקף היה יאנו עדים להתפשטות מגפת הקורונה ברחבי העולם ובשלב זה לא ברור מה 

 . שלה ולכמה זמןההשפעה 

 

דיווחים בלתי  ק וסותר.דירה ולעיתים מועבר מידע לא מדוינויות ארשפהו הפרסומיםכמות 

מוכר, בלתי גורם הלא תחושת איום מעל נגיף הקורונה באמצעי התקשורת יוצרים פוסקים 

והסובבים  שלנו הרגשי המצב על ולהשפיע עלול להלחיץ אותנוכל זה  -נראה, סכנה לא מוכרת 

 .אותנו

הסביבה מעגלי חשש מהידבקות שלנו ולחץ רב, הינו הלנו שגורם  מאודגורם משמעותי 

ניתוק פיזי של השליח  דאגה לשלום יקירינו בארץ. ,בנוסף ,כמובןהמיידיים במקום השליחות ו

 עוצמת התגובות הרגשיות. וממערכות התמיכה הטבעיות הם גורם להגברתמהמשפחה שלו 

ומכאן  חוסר אוניםואלו עלולים לגרום לתחושת  חוסר שליטהו אי ודאותכולנו חווים בימים אלו 

 . קשות על התפקוד היומיומיקוגניטיביות, התנהגותיות ופיזיולוגיות המ תגובות רגשיות,ל

 .ידע מפחית חרדה .ואמיןמידע רלוונטי הוא  חוסר וודאות תתהפחהכלי המרכזי ל

ושליטה וזאת  המסוגלות העצמיתחיזוק תחושת  הוא עם הרגשת חוסר אונים ותלהתמודדהכלי 

 :ותמרכזי דרכיםי תבאמצעות ש

 רת החיים על שג לשמור 

  להישאר פעילים 

 

 ות?עשאז מה אפשר ל

 לדוגמא אתרים גורמים רשמיים ולא אתרי חדשות.  – ת מידע אמיניםוקוראתרו מ

 CDC-  Centers for Disease Control and Preventionרשמיים: 

 California/New York/other State Department for Public Health            

:אתר משרד הבריאות הישראלי             

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/             

 

  קבעו זמנים קבועים מראש ומוגבלים בזמן כל יום  -הימנעו מחשיפת יתר ומהצפה

 20:00דק' בשעה  20-בבוקר ו 08:00-דק' ב 15 –ה תעדכנות בתמונת מצב. לדוגמלה

 בערב.

 

  .'תתמקדו בהנחיות פרקטיות ולא במידע על היקפי ההתפשטות, מספר מקרי מוות וכד

מותר ואסור במקום בו אתם מתגוררים, דרכי  –למדו מהם ההנחיות הרלוונטיות לכם 

 ן לימודים, יש/אין תחבורה ציבורית וכד'(.התגוננות, הנחיות שגרת חיים )יש/אי

 

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/


 
 

 .הטילו ספק במידע ברשתות החברתיות 

 רבה פעילות נעשית : אימוץ גישה חיובית ואופטימית. "חסר"במקום ב "יש"התמקד ב

 בכל העולם להגבלת ההתפשטות, מציאת חיסון וטיפול ויש כבר הצלחות.

 בעזרתעם הקשיים כרגע להתמודד עלינו למרות שאיננו יודעים הכל,  .מה לעשות יש 

משהיה מומלץ להימנע להנחיות, חובה להישמע  -כגון  ,הכלים העומדים לרשותנו

הקפדת יתר על היגיינה צריך לשמור ולהקפיד במקומות הומי אדם ללא צורך מיוחד, 

 וגם בידוד במקרים רלוונטיים. 

 ובות נורמליות נן תגיתחושות של לחץ וחרדה ה .תנו מקום ולגיטימציה לביטוי רגשי

וכל תגובה הינה  –בשעת חירום, ועלולות לבוא לידי ביטוי. כל אחד מגיב בדרכו 

 בסיטואציה זו. לגיטימית

 שמירה  - ככל האפשרושגרות העבודה  חייםהעל שיגרת  שימרו. שגרה מייצרת בטחון

, גם אם אתם בבידודביטחון. הותחושת  וודאותבונים הרגלים קבועים סדר יום ועל 

קבעו זמנים לקימה, ארוחות, פעילות גופנית, צפיה באינטרנט/מחשב, שיחה עם הבית, 

 שעות שינה.

 .שותפים החבריך שוחח עם ך הם רבים. המעגלים שבחיי זהה את הכוחות שמסביבך

 תשם תגלה כי אינך לבד, והחוויו –לחוויות דומות ולכן היה פתוח לשיחה איתם 

 ו זה את זה, ולימדו מה עוזר לאחר. והרגשות משותפים לרבים מהם. שתפ

 .הורים, עובדים, מנהלים ועוד.  –התפקידים בחיינו רבים  דבוק בתפקידים של חייך

 ר את האיזון בחייך גם בתקופה זו.דבוק בתפקידים אלו ונסה לשמ

 .והשתמשו לעבור בעבר תקופות שהיו בהן אי וודאות, מה עזר לכם זהו  דע את עצמך

 דרכים. אמצו לעצמכם טכניקות הרגעה והרפיה שמתאימות לכםמודע באותן  באופן

הנשימות, מוזיקה וכדומה. ניתן להיעזר בסרטוני , ישנן שיטות מגוונות בעזרת הגוף)

 (.הדרכה

 !מומלץ ליזום במכוון פעילויות אשר מסבות לכם הנאה ותחושת רווחה  פנה זמן לעצמך

 בישול, מפגשים משפחתיים, כגון: ספורט, קריאה, מוזיקה, תחביבים, אומנות,

 .חברתיים ודתיים ועוד

 !לב לתגובות המעידות על  שים לב לגופך, להתנהגותך, ולרגשותיך. שים טפל בעצמך

מתח וחרדה, או לתגובות חדשות שאינן מוכרות. במידה וסימפטומים מוכרים ממשיכים 

 יש לערב אנשי מקצוע. –ואינם נחלשים או חדשים מופיעים 

 לעזור לאחרים ותובילו אותם . היו מעורבים, הציעו בטחון יוצרים לאחר ועזרה יוזמה

ביטחון על אחרים  הדבר משרה -במשימות יומיות, בבניית שגרת פעילות משותפת 

 ומחזקות את תחושת השליטה והמסוגלות, ואחרים ילמדו ממך וילכו בדרכיך.

 ציינו בפניהם, כי אתם  התחושות שלכם.על  כםבפתיחות עם בני משפחותי שוחחו

 . שכפי שנדרבטיחות התגוננות ונוקטים במיטב אמצעי שולטים במידע נכון ואמין, 


