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 ר התמודדות עם לחץ וחרדה בעיתות משב 
 

, מהחול של   ן , הגלים פה לא שקטים, זה אומר המו ן כו "ארץ של שמש, על הים התי

עוד   כולם אומרים שלום, מול כל מכשול וכל חידה,  בו  ו , בית חם  ן הנגב, ועד החרמו

נדע, ועל הכל נאמר תודה. כמו שהיה,   יום זאת לא  וליד  י תקוותינו לא אבדה, מה 

יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה, לא   . אמני  ככה  " , זה קטן עלינו ו נ יפלו פני

 ישראל 

 

בימים לא פשוטים והחשיבות    ממשבר למשבר, מטראומה לטראומה,  ו נמצאים  אנ

תית.  והרגעת החרדה הגוברת הנה משמעו ל מבטא את חשיבותה של    למרחב נפשי  הטקסט לעי

וה  וחרדה,    התקו  על כך ארחיב בהמשך.  בהתמודדות עם לחץ 

חרדה  חרדה מהי   פחד ?  חש  האדם  בו  גי  ולו זי פי או  גי  כולו פסי כמצב  עזים   מוגדרת    ורגשות 

י   פים מצי  להימלט   ללא ,  מים ומאי ניתן  ו  ממנ מוחשי  שקט    החרדה   . אובייקט  באי  טוי  בי לידי  באה 

ץ,   זי ונפשי, מתח ודאגה רבה )עומר וליבובי ותר  2007פי נה הבעיה הנפשית השכיחה בי (. חרדה הי

ילד   שכל  כך  ילדים,  ו בקרב  חרדה  ות  וי חו התפתחותו  במהלך  ות  לחו 4  - צפוי  ם    6%. לדי הי מכלל 

עה ממש   9-10בגילאי   הפר ת יפתחו  Poirier)   י ,  Brendgen , Gi rard, Vi taro, Dionne, Boivin, 

2015 . )   

ת   ? מהם תסמיני החרדה  נומי מורכבת  ה   הנה מערכת בלתי רצונית   מערכת העצבים האוטו

ום.    – משתי תת מערכות: המערכת הסימפתטית   ולחץ, בעיתות חיר שפעילה בעיתות של סכנה 

עה.   ורגי א סימפתטית שאחראית על תפקוד הגוף בזמן מנוחה  במצב של לחץ  והמערכת הפאר

ערכת הסימפטטית בפעילות   ם קטכולאמינים וחרדה כאשר המ ,  תחל הפרשה של הורמוני

ל  ונוראדרנ ן  ן כדוגמת: אדרנלי על    , י אים  , שאחר )ליבת יותרת הכליה( ידי מדולת האדרנל  על 

ן הישרדותי    תגובת ההתמודדות עם הלחץ.  ו נ וה מנג ומהו ו הנה חשובה  ז פעילותה של מערכת 

ולחץ ישנה פעילות מוגברת של   ידית. בעת חרדה  ום או הסכנה המי זית עם האי להתמודדות פי

  . ו ז ות התגובות  מ נוכל לראות אחת  מערכת  י Fight or Fl :  הבאות   האפשר ight  לחם או ברח. י ה 

ות,   ות מערכות אלו, האדם החרד יכול לחוש: סחרחור ם עליהם אחראי ן התסמינים השוני בי

,  לחץ בחזה,  תחושה של    קוצר נשימה, דופק מואץ,  ובש בפה, רעד, כאבי בטן מתח בשרירים, י

ושינה. תסמינים   זר  הזעה, קשיי הירדמות  וחו גים אלו מגבירים את תחושת החרדה  ולו י ז פי

 חלילה. 

 

ולבסוף אציג את הכלים   ג נתונים מהמחקר  ניה, אצי כעת לאחר ההבנה מהי חרדה ותסמי

וחרדה.   להתמודדות עם לחץ 
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נוכל לראות כיצד   לעיל,  בשנת    רמות החרדה בטבלה  , בה החלה מגיפת  2020עלו 

ונה, לעומת שנת   י )אוקטובר  2018הקור משתתפי המדגם  מ   29%(  2020. כאשר בעת הסגר השנ

וגבוהה מאד, לעומת שנת   וחו על רמת חרדה גבוהה  ו וחו    2018די ו ממשתתפי    12%בה די

יה ברמות החרדה   ת. כעת, מצטרפת עלי ניכרת עלייה משמעותי  . המדגם על רמות חרדה אלו

 . י  סביב המצב הביטחונ

יה בעת משבר מי חשוף לכך  סי יה ברמות החרדה. אולם    , ? כולנו כאוכלו חשופים לעלי

ן מידת החרדה של הילד מתוך המחקר, נמצא   ן מידת החרדה של ההורה לבי בי בי  ו ,  קשר חי

והן   י  ינו בהתמודדות עם המצב, הן בהיבט הגלו וים דוגמה אישית לילד ם מהו כלומר: אנו כהורי

ות  . ככל שההורה חרד י וכדומה( נציה  י )כמו הבעות הפנים, טו ר, כך מידת החרדה  בהיבט הסמו

כן, חשוב  2016של הילד תגבר )הרוש,   . על  גן משמעותי עו ים  עבור הילד וים  (, אנו כהורים מהו

לות   עי עות המוצעות בהמשך, י ות ההירג ווחה הנפשית של האדם הבוגר, אסטרטגי ג גם לר לדאו

ולמבוגרים כאחד. כשם שבטיסה אנו מתבקשים לשים את מסיכת החמצן קודם   ים  לילד

ן  לעצמינ  , כך נכו ו ינ ואז לילד וחרדה. לעשות  ו   גם בעת מצבי לחץ 

ע או להתמודד  צ ? כיצד נתמודד? כי מה ניתן לעשות  ם? על מנת להימנ לדי וך לי ד נתו

ן מענה בעת אירוע ספציפי בזמן חירום   ן בי נבחי  . ני עם החרדה בעקבות המצב הבטחו כהלכה 

ן מענה כללי והסברה של   לבי ות  )בעת שמיעת האזעקה, לדוגמה(,  י המצב. את אסטרטג

ולא בזמן הלחץ.  נקנה לילד בזמן רגיעה   ההירגעות 

גן בבטח  ▪ ו ם למרחב המ לדי נוביל את הי י  בעת שמיעת האזעקה  על יד הוראות קצרות  ה, 

ורות  . )   ובר )" גן  לדוגמה: "קדימה, הולכים למרחב המו

על   ▪ . במידה  חשיפה מותאמת לכלי התקשורת הקפדה  עוט חשיפה ככל האפשר והילד  , מי

לד.  וך באופן מותאם בהתאם לגיל הי  חשוף לאמצעי התקשורת, יש לתו

לגילו את המצב באופן   ▪ וברור יש להסביר לילד בהתאם  . לאפשר מענה לכל שאלה  כנה 

ל  ומכי ולביטוי רגשי באופן חופשי  על    . שעולה  נוכל לשתף ברגשותינו באופן מותאם, 

ל   ות מותאם לגי . תוך מתן תחושת  מנת לעודד שיתוף. ההסבר חייב להי ותו ואישי לד  הי

 ( ן  ב   לדוגמה: הסבר על ביטחו ו זל(, השהות יחד עם אדם קר ב, מגע   כיפת בר   , ואהו

ורגיעה   "אתה לא לבד" האמירה   ן  לד תחושה של ביטחו  . נוסכים בי
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י   ▪ גן רצו ן את המרחב המו .   להכי ן וביטחו וגע  בו יקנה תחושה של ר עד, באופן   מבעוד מו

ם, אוכל, מים  ורים    נדאג למשחקים מתאימי בהתאם למשך השהיה הצפויה בהתאם לאז

ץ  וכדומה. השונים ברחבי האר נוקות  נה לתי יי ג ם, מוצרי הי ונים ומטעני  , מכשירים אלקטר

 . בו גן והשהיה   ניתן אף לתרגל את ההגעה למרחב המו

ות בהומור  שימוש   ▪ ות משותפות.   הסחות דעת ,  ומשחקי לוי   ופעי

ע   ▪ ץ, נבי ותיקוף לאחר האירוע המלחי וגמה:   אמפתיה  )לד ולחרדה  ן   לפחד  י מבי "אנ

לד כי הוא מגיב באופן נורמאלי למצב    ננרמל .  שאתה מפחד"(  את הסיטואציה. נסביר לי

נ  וגמה:  , לד ו נורמאלי ים".    אמר שאינ וה "הרבה ילדים מפחד וים כלי    וחוסן   תקו מהו

וב", "אני איתך, אתה לא    משמעותי בהתמודדות עם החרדה  יגמר בקר "זה י וגמה:  )לד

 )" יכולת   תחושת שליטה .  לבד ן ותחושת  ו נכנסים למרחב  " )   תקנה לילד ביטחו אנחנ

עקה  גן בעת האז  .  ( " המו

: נתאים   ▪  ) גופני ו , רגשי  בי טי גני )קו ות הירגעות תוך תשומת לב לכלל המישורים  אסטרטגי

ו   וה עבור לד מה מהו וק עם הי , נוכל לבד יחודים שלו ינים הי לכל ילד על פי המאפי

ן היתר: חפץ אהוב, שטיפת פנים, חיבוק, קריאה או הקראה  בי של    אמצעי הרגעה, 

על   ומכבים נר ) ן שמריחים פרח  נדמיי נוכל ללמד את הילד נשימות,  סיפור, מוסיקה. 

' ג ית  ן מודרך, הרפי ו ונשיפה(, דמי ן  יי מנת לדמות שאיפה  ור של    – קובסו ץ ושחר ו ו כי

זה.  זה אחר   איברי הגוף, 

ן   ▪ זמן )אובד שמעותית בתפקוד לאורך  וישנה החרפה בעוצמת החרדה או פגיעה מ במידה 

, מ  ן עץ  תאבו י נו מספק, ניתן להתי ל אי ענה לעי ם כי המ והנכם חשי וכדומה(  וד  צב רוח יר

ולפנות לטיפול  ע   . במידת הצורך   עם אנשי מקצו
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