
חיסון ריגשי
השלב  השלישי

אל מול מצב שמעורר תחושת חוסר אונים

חוסןנלמד  לבנות 

חברון-ארבעקריתח "שפ

רויטל שנור, רועי נווה, עדיאל זיוון, לאה ליפו, ראובן זמירי

א "תשפ, קורונה, סגר שלישי ד"בס



שוב סגר  
...ואין לנו מה לעשות כדי לשנות את המצב

'נרכשאונים חוסר 'של עלולים ליפול לחוויה אנו 

,  אנשים חשיםכאשר

.לשנות את מצבם, שאין להם דרך יעילה

הם עלולים להפוך למיואשים וחסרי מוטיבציה 

וכך הם עשויים לפספס הזדמנויות בהן  

,כן מתאפשר להם לשנות את מצבם

...לנסותיפסיקוכיפשוט



אל מול חוויה של חוסר אונים  
אפשר ללמד אופטימיות

ומי שילמד אותה בגיל צעיר-אפשר ללמודאופטימיות"

"  יפתח חסינות נפשית שתשרת אותו בכל תחומי החיים

('ילדות אופטימית': מתוך ספרוזליגמן, פרופסור מרטין)



?חיסון ריגשי, יש דבר כזה

.כן-מסויימתמסתבר שבמידה 

,מייסד הפסיכולוגיה החיובית, זליגמןהפסיכולוג מרטין 

',ילדות אופטימית'מספר בספרו 

,ונעשה משותק, על חברו שחלה בפוליו

,ועל תחושת ההקלה הגדולה עקב פיתוח החיסון

,הפוליומגיפתשמיגר את 

גרמה לו לימים לחשוב, חוויה מכוננת זו

,שאולי גם בתחום הנפשי והריגשי

. ניתן למנוע תחלואה ולבנות חוסן

.מגדיל את יכולת ההתמודדותחוסן 



?  בתחושת חוסר אוניםלהשארכל כך גרוע למה 

.של המגיפהלהשפעה אולי אנחנו חסרי אונים בקשר 

,עלולים להכליל את התחושה הזו, היא שחלק מאיתנוהבעיה 

.  לעוד תחומים בחיים שבהם אנחנו ממש לא חסרי אונים

!מדוכאים וחסרי מוטיבציה, ולהפוך למיואשים

.  בתחומים אחרים,  חשוב שנשמור על תחושת מסוגלותלכן 



להגביר תחושת אושרכדי 

-גש חיובירעל דגש שימו

.  טוביםהיזכרות ברגעים על פוקוס ושימו בפעילויות מהנות עיסוק הרחיבו

-מעורבותשימרו על

.  רצף לימודי וחברתי גם מרחוקיום ששומר  על סדר לולנהואקטיביים יוזמתייםלהיותמומלץ

-משמעותתחושת הגבירו

ולכן לעודד התנדבויות  , שלוהתלמיד לפיתוח משמעותי של  כוחותיו ותחומי העניין יש לעודד את 

(ועוד, אורן קפלן' קרן קפלן ופרופ' לפיתוח חוסן נפשי וחיים בעלי משמעות -פסיכולוגיה חיובית 'מבוסס על )



ועוד משהו שחיוני למצב רוח טוב

אתם כבר יודעים וזה נחקר 

!ספורט

משביתהיאוש

מעוררת-והתנועה

הרוחומצבהמחעלומשפיעה



ואנרגיותאידיאלים ,  בני נוער הם מלאי כוחות
הם רוצים ורגילים להיות פעילים

שמולו אין מה לעשותלהם מול מצב שה ק

,נוטים לראות את העולם בשחור ולבןהם 

,לא מסתדרים-ואם הרבה דברים

...הם נוטים לראות רק שחור

חוסר אוניםמתוך תחושת ולפעמים 

יאוש, לדיכדוךהם יפלו 

ואולי אפילו

...מסוכניםלפיתרונות



ולמנוע  םלצמצניתן
,  סיכוניתהתנהגות 

נועראצל בני בעיקר 
על ידי הגדלת תחושת המסוגלות

,נרכשבין היתר מחוסר אונים שנגרמים , ויאושדיכאון 

,  סיכוניתלהתנהגות לדחוףעלולים

!הוא בהחלט חשוב, כך שצמצום שלהם והגדלת תחושת המסוגלות

.מעודדת עשיה שגורמת הנאה וסיפוקמסוגלות תחושת 

אהבת החיים תגדל, מצב הרוח ישתפר

!סיכוניתפחות נטייה להתנהגות הותהי



-'חוסן נעורים'מודל 
מודל מבוסס מחקר ישראלי

, אלמנטים מרכזיים שנמצאו מחקרית כמחזקי חוסן4

!בקרב בני נוערסיכוניתהתנהגות כמפחיתי 

.  נער/נוכחות מבוגר משמעותי בחיי הילד️❣•

.הנער במסגרת החינוכית/ תפקוד תקין של הילד️❣•

.תחושת שייכות חברתית️❣•

.  תחושת ערך עצמי️❣•

.מהוות סוכן חוסן מרכזי, בכל האלמנטים הללו מערכות החינוך

.גם מרחוק, חשוב לחזק את האלמנטים הללו, בזמן הקורונה

(נוערהטמעת אסטרטגיה יעילה למניעת התנהגויות סיכון ולקידום רווחתם של בני " חוסן נעורים", פי יוסי הראל פישעל )



אישי הוא תרופה מונעתיחס
לתחושת אובדן שייכות ואובדן משמעות

:ליישום בתחום היחס  האישירעיונות

.מכל שיעור ליחס אישי' פינה'חשוב להקדיש 

.לומר אפילו רק מילה משלולאפשר לכל ילד כדאי 

',  אימוגי'ניתן לשלוח בכל בוקר לכל ילד בפרטי 

. או משפט אישי קצרצר

,חשוב להעביר מסר אישי ודואג. נוכחתלמיד פחות כאשר 

.את הילד שמאחורי המטלהלחפש 



אוויר  קחו –כדי לתת כוח לתלמידים 
והתמלאו באנרגיה

?כחנותן לכם מה 

?חברה/טובה עם חברשיחה 

?עם בן הזוגקפה 

? עם איש מקצועהתייעצות 



זה חיוני–לתת לעצמכם 
בהוראות חירום בשעת טיסהכמו 

קודם המבוגר מצמיד לעצמו  

,מסיכת חמצן

.יכול להצמיד לילדאחר כך הוא 

.בעת משברעוגן הצלה מבוגר מתפקד הוא 



להגדיל את הפניות שלכםשיעזרו , כיוונים של מתן  חמצן2, מציעים לכםח"בשפאנחנו 

'אוצר סמוי של פנאי'בפרוייקט

:עם פסיכולוג התייעצות . 1

.יחד-ותובנותפיתרונותלפרוק ולחפש , להתייעץ, לשתף, אתם מוזמנים לפנות

ולקבל מענה בקו החםח"לשפפסיכולוג ניתן להתקשר בביהסבמידה ואין 

.מועדים לקו החם למורים יפורסמו בקרוב. על ידי אחד מצוות הפסיכולוגים שלנו

:וזקוקים לסיוע כדי להיות יותר פנויים לתלמידים, קטניםםלילדישהם הורים ות/מורים. 2

שתפנה למנהלת השירות הפסיכולוגי ביהסת /מוזמנים לפנות ליועץ

.ואנו נעביר את הרשימות למנהלת מחלקת נוער וצעירים

לגייס בני נוער מתנדבים ומתנדבות  , רכזי הנוער יעשו מאמץ

,  נוספותובדרכים , בשמרטפות, הילדיםבהעסקת לסייע לכם  

.מסגרות החינוךותפקוד , בישובלמצב התחלואה בהתאם 

!מקסים שמוכן להירתםנוער כאןיש 



זלדה/אוצר סמוי של פנאי

היה לנו אוצר סמוי של פנאי
עדין כאוויר הבוקר

,  דמעות, פנאי של סיפורים
.נשיקות וחגים

פנאי של סבתא  , פנאי של אמא
.והדודות

יושבות בנחת בסירה של זיו
שטות אט אט בדוגית השלום

עם הירח
.ועם המזלות



מוגש בהערכה רבה

לצוותי החינוך

ולהתראותלהשתמע  מחכים 

שלכם

ארבע חברוןקריתח "שפצוות 


