
חוסן בתקופת קורונה

-שימוש באמצעים יצירתיים

השתלמות לעובדי הוראה

מטפלת באמנות-לילך ורצברגר



?מהו חוסן

לנסיבות החיים  להסתגלו, ומשברדחקחיובית להתמודד עם מצביפסיכולוגיתהם מונחים המתארים יכולתעמידות נפשיתאוחוסן נפשי•

.  שנגרמו בעקבות מצבים אלו

.  מידת החשיפה למצוקה ומידת ההסתגלות החיובית, החוסן מורכב משני ממדים•

.  'וכובעבר טראומהחשיפה ל, עונימידת החשיפה למצוקה כוללת את כל גורמי הסיכון כגון•

.מידת ההסתגלות החיובית כוללת את כל ההישגים החברתיים והעמידה במשימות באותה תקופת חיים של מצב המצוקה•

.  אלא גם יכולת שמתפתחת במהלך החיים, החוסן הנפשי אינו תכונה מולדת בלבד•

ומערכת תמיכה חברתית שהייתה , משפחתוהאווירה החמה והתומכת ב, של האדםמזגגורמים שעשויים לתרום להתפתחות החוסן הם ה•

.קיימת עבורו במהלך חייו

•
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לפיתוח חוסן -ד"המאחמודל הגשר 
ר מולי להד"של ד

אי ודאות וחרדות להתמודד עם , משבר, מודל זה פותח על מנת לעזור לאנשים החווים לחץ•

כדי לעזור להתמודדות  ( משאבים או עוגנים)המודל מבוסס על שישה מרכיבים . התחושות קשות

.הייחודית של האדם החווה קושי או משבר להתמודד עם תחושת איום במצבי דחק שונים



:ד"המאחמרכיביי הגשר 

•Basic PH

Belief-ערכים, אמונה

Affect-רגש

Social-ארגון חברתי, שייכות, תפקיד, חברה

Imaginition-יצירתיות, דמיון

Cogition-מחשבה, מציאות, הכרה

Physiology-פעילות פיזית הקשורה בהפעלת הגוף



גוף

כאב ואף קשיים , עומס, כאשר אנחנו בלחץ או במשבר הגוף מגיב לכך ומתמודד בדפיקות לב•

.  בשינה

מקום זה יכול  . למשל חיפוש אחר המקום המוגן בתוככם. שימוש בדמיון מודרך יכול מאוד לעזור•

מקום בטבע או בבית בו אתם מרגישים מוגנים או כל , להיות מול אדם מסוים שאתם בוטחים בו

להעלות את המקום המוגן בדמיונכם בכל רגע בו אתם . מקום אחר שמרגיש לכם טוב ומוגן בו

.  חרדה/שוב חשים במצוקה

הרפיות  , התמקדות, נשימות איטיות, ספורט: אפשרויות נוספות להקלת העומס והלחצים הגופניים•

.יוגה ועוד, מדיטציה, גופניות כגון כיווץ והרפיה של השרירים



שכל

לכולנו קיימת היכולת לחשוב באופן לוגי על הדברים אך לעיתים בעיקר במצבי לחץ גם החשיבה  •

.  הלוגית נפגעת וקשה לחשוב בבהירות ולראות את הפתרון והדברים כמות שהם 

.או מה מעציב, מודאגים, חשוב ראשית לבחון את המצב ולבדוק ממה בדיוק הילדים מפחדים•

.לעזור לילדים לשוחח ולחשוב על המצב, להשיג מידע על הנושא, לאחר מכן•

לבדוק האם זו אכן המציאות שמאיימת  . לבחון את המציאות מעוד נקודות מבט:הרחבת החשיבה•

.  לנסות לקרוא תיגר על מחשבות שאינן מקדמות או אף מעכבות, או פרשנות אישית

.לחפש פתרונות למצב הקיים, לבסוף•



רגש

. לחץ וחרדה הם כר פורה ליצירת רגשות סותרים מבלבלים המייצרים תחושה של סבל וכאב•

,  במקרה זה אפשר לעזור לאדם להתמודד באמצעות ארגון הרגשות. תחושות קשות של חרדה

בתרפיה באמנות יש כלים להציע ולעזור לאדם להוציא . הכרה בהם וקריאה בשמותיהם, הבנתם

.  רגש ולארגן אותו



משפחה

עוגן משפחתי יכול לעזור רבות במקרים שבהם לאדם יש משפחה או , מערכת תמיכה משפחתית•

.דמות תומכת בתוך המשפחה

.משאב זה משמעותי במיוחד לילדים צעירים•



אמונה

,  כאשר הילד מגלה בעצמו עוגנים שונים כמו אמונה בקיומו של אל מגן. זהו למעשה אחד המשאבים שיש בהם כוח עצום•

משאב זה יוצר כלי חיוני ועוצמתי  , אמונה בהגנה של חבר או אדם אחר התומך בו ואף ניתנת לו היכולת להאמין בעצמו

.  מאוד להתמודד עם תחושות כמו אי ודאות וחרדה

.  ניתן לעודד את הילדים למצוא את מקור האמונה שיכול לתת להם תחושת ביטחון ומשמעות לחיים•

לשוחח על הכוחות שעזרו לו בעבר , למשל. חיזוק האמונות של הילד בעצמו ובאחרים יכול להעצים את תחושת הביטחון•

כאשר לילד . להתגבר על משברים או על הוריו כאנשים בעלי כוחות שיצליחו לעזור להם לעבור את המשבר בהצלחה

.  או לצייר ציור או קומיקס, ניתן באמצעות יצירה לכתוב סיפור על דמות שהתגברה על משבר זהה, קשה להיחשף

ניתן להשתמש בכלים יצירתיים ובקלפים טיפוליים על מנת לעזור לילד לגלות מה , כאשר הילד לא מודע לכוחות שבו•

.הכוחות שקיימים בו ובאחרים



חברה

.  בעיקר אלו הנמצאים בתקופות של לחץ וחרדה או משבר, קשרים חברתיים ותמיכה הם משאב חיוני עבור כמעט כל אדם•

.ניתן לעזור לילד למצוא עצמו שייך לקבוצה או קהילה מסוימת•

לקיים קשרים חברתיים ואף עידוד הילד לעזור בעצמו  , היכולת לבקש עזרה מאחרים-אפשר לעודד את הילדים לקבל תמיכה מאחרים•

.יכול לייצר תחושה של כוחות ואמונה פנימית בכוחותיו, לקהילה ולאחרים

היכולת לעזור לאחרים מסוגלת לייצר תחושה של שליטה בעיקר כאשר אדם מרגיש  -ניתן לעודד התנדבות בקהילה ועזרה לאחרים•

.  תחושות שונות של אי ודאות ופסימיות

בו הרשת החברתית היא מעגל  . כגון הרשתות החברתיות משמעותי במיוחד לילדים בגיל ההתבגרות, המשאב של המעגלים החברתיים•

.  התמיכה והביטחון שלהם

טיפול קבוצתי יכול לעזור גם ברמת של חיזוק קשרים  , או קשיים חברתיים, במקרה של קושי בהיעדר רשתות חברתיות זמינות ומתאימות•

ובהקמת רשת תמיכה אישית שתהווה עוגן נוסף  , ברמת ההסתכלות על זוויות ראיה שונות של חברים ואנשים אחרים, של תמיכה והכלה

.עבור הילד הנמצא במצוקה



דמיון

.שימוש ביצירתיות וכן בהומור יכולים לעזור לילד להתמודד עם המשבר, באינטואיציה, שימוש בדמיון•

:  הציעו לילדים להשתמש בדמיון כדי לבטא את רגשותיהם ולתת משמעות לרגשות ולחוויה•

מה הם  -המפחיד שבו הם נמצאים, הציעו להם לצייר את הדרך שלהם לצאת מהמקום התקוע-בציור, למשל•

.? מה הם אומרים להם, אנשים שהם פוגשים בדרך ומסייעים להם, האם יש שם כלים שעוזרים לכם, רואים בדרך

איך הוא רואה  ? איך הוא רואה את המצב, או חבר שהם מכיריםמחבר דמיוני לעצמם מכתבלכתוב -מכתב•

או מכתב לחבר דמיוני שנמצא . מה הוא היה אומר או ממליץ לכם? לדעתכם את מצבכם כרגע דרך העיניים שלו

?כיצד תעודדו אותו לצאת מהחרדה או המשבר, מה אתם יכולים לומר לו, לשלהםכביכול בסיטואציה דומה 

לפרט בכתיבה כיצד , לעודד לכתוב סיפור על הדרך שבה הצליחו בעבר להתמודד ולהרחיב את הסיפור-סיפור •

? מה למעשה עזר להם להתמודד? התמודדו



:כיצד עובדים עם המודל

,  כלי זה יכול לעזור מאוד להתמודד בעיקר במצבי לחץ וחרדה ואי ודאות•

אנו יכולים למצוא בתוכנו את התשובות , לרובנו מנגנוני התמודדות שעובדים היטב גם במצבים כאלו•

אבל לעיתים הקשיים שצפים משאירים את האדם חסר אונים ובתחושה של , לקשיים ולהתמודד איתם

.חרדה גדולה ואי ודאות

הוא עשוי לחוש במצוקה ואף  , כאשר דפוס התמודדות מסוים אינו עובד עוד ולא מקדם את האדם•

להרגיש שהוא תקוע בתוך תחושה של סכנה וחרדה

בהתאם לצרכים האישיים של האדם הנתון , ניתן להשתמש בכל הערוצים גם יחד או רק בערוץ אחד•

להרחיב את האפשרויות וסל  , מומלץ לעזור לאדם להיפתח ולהכיר עוד ערוצים. במשבר או לחץ

.הכלים



כלי לביטוי הרגשות ולהענקת משמעות לחוויה  –תרפיה באמנות 
.  כאמצעי ליצירת משמעות ולהפחתת העומס הרגשי

.  תנועה ודרמה, בבליותרפיהכתיבה אינטואיטיבית , מתאפשר לתת ביטוי לרגשות באמצעות ציורבתרפיה באמנות •

השימוש ביצירה כביטוי לרגשות יכול להיעשות בצורה מורחקת ובכך החשיפה לא מהווה איום לילדים החוששים לשתף  •

.  ולהיפתח

קריאתם בשם עוזרת לנו להתבונן בהם ולפתוח את החשיבה על ההבנה של הקשר  , ביטוי הרגשות ביצירה ולאחר מכן•

. דיבור עליהם לאחר היצירה יכול להקל ולעזור לארגנם. בין הרגשות להתנהגות

עצובים או הסובלים  , ילדים מודאגים. רגשות חסומים לוקחים אנרגיה ומשאבים שהיו יכולים להיות מופנים ללמידה•

ביטוי הרגשות החסומים ביצירה יכול להקל ולשחרר את האנרגיות החסומות  . מפחדים מתקשים להתפנות למידה

.ומשאבי האדם ללמידה ולהתפתחות

כל רגש הוא מתאים וחשוב לתת ביטוי  -לעזור לילדים לבטא את כל רגשותיהם לגביי המצב מתוך עמדה ש קבלה והבנה•

.צחוק, בכי, כעס: לכל הרגשות שמרגישים מול המצב המלחיץ

.לעזור לילדים לפתח יכולת לבטוח ברגשות שלהם ולתת להם חופש לצאת החוצה בידיעה שהם אינם מסוכנים להם•



המקום הבטוח: מדיטציה

אפשר להרפות  , אם לא , אתם יכולים לעצום עיניים אם זה מתאפשר ונעים, הכסאשמו נוח על :הדרכה•

, איך זה מרגיש, כעת הרגישו את כפות הרגליים נוגעות ברצפה. או להתמקד בנקודה אחת, וצמצם אותם

אם עולה  . הרפו את הגוף והתבוננו בתחושות שעולות בכם, הכסאתרגישו את הגוף יושב בנוחות על 

הניחו להן כרגע והתבוננו  , מחשבות באות והולכות, זה בסדר, מחשבה הניחו אותה כרגע בצד בלי ביקורת

דמיינו  . נשמו שוב עמוק, נשמו נשימה עמוקה פנימה ונשפו החוצה והרפו שוב את הגוף. בנשימות שלכן

שיש חוט דמיוני שעובר לאורך הגוף שלכם ועם כל נשימה הוא מעלה אתכם למטה ועם כל נשימה מוריד  

התבוננו איך החזה מתרחב ומתמלא אוויר עם כל נשימה וכיצד הוא  , התמקדו בנשימה. אתכם למטה

גלגל מסתובב מהר ודמיינו כיצד אתם מאיטים את  , כעת דמיינו עיגול. מתרוקן מאוויר עם כל נשימה

אתם נמצאים במקום שפעם הרגיש לכם מאוד בטוח , כאשר הוא ייעצר. הסיבובים עד שהוא מאט ונעצר

דמיינו איפה אתם נמצאים. ונעים להיות שם



-המשך

מה אתם רואים , האם אתם בתוך בית או בטבע, איך המקום נראה: מה אתם רואים סביבכם

.. איזה ריחות, איזה צלילים אתם שומעים, אלו צבעים יש במקום. סביבכם

בכל תחושה  , התבוננו בכל רגש שעולה בכם. איך זה מרגיש לכם בגוף, איך זה מרגיש להיות שם

. הכלזה בסדר להרגיש , בקבלה

אולי הוא מעודד . מה הוא אומר לכם, אם כן, האם יש אתכם עוד מישהו במקום הנעים והבטוח

?אתכם ואומר לכם משהו חיובי

דמיינו שוב את הגלגל מסתובב מהר ואז . כעת אנחנו עומדים לצאת מהמקום הבטוח ולחזור להווה

.פקחו לאט את העיניים, האטו את הגלגל עד שייעצר



התנסות באמנות

עדיף צבעים נמרחים כמו פנדה צבעי מים או פסטל  : קחו דף הזמין עבורכם וחומרי יצירה הזמינים עבורכם•

אם אין בבית אפשר אפילו לצייר עם קפה מעורבב  . כל מה שזמין, אבל גם טושים או עפרונות זה בסדר

.  טובהכל, או תבלינים מעורבבים במים או שמן ולצייר עם האצבעות, במים

צבעו ומלאו את כל הדף תוך שאתם מתבוננים בתחושות העולות וחשבו מה אתם מרגישים•

אפשר להוסיף ליצירה  , אפשר להתבונן ולראות אם עולה בציור דימוי ולהדגישו, אחריי שהדף מלא, כעת•

.  כל מה שעלה–עצים , חפצים, צבעים-דימויים שעלו בכם בדמיון המודרך



:הכוחות שלי ביצירה-המשך

כעת ציירו או הדביקו תמונות של דימויים שעלו בכם בזמן הדמיון , ציירו את עצמכם בתוך היצירה•

.  או לצייר בעיפרון או טושים, באינטרנט ולהדביק, אפשר לחפש דימויים במגזינים. המודרך

,  של תחביב שרכשתם בתקופת משבר הקורונה-אפשר לשלב ביצירה את התמונה שהדפסתם•

.  חוויה עם המשפחה, כוחות שגיליתם בכם

משפט שעולה בכם , משפט מעודד שהדמות מהמקום הבטוח אמרה לכן-אפשר להוסיף טקסט•

.כעת

?  ואלו כלים הייתם רוצים לפתח?מה הכוח שגיליתם שיש לכם בתקופה זו•



דיון

בלי , מבלי להגיב, כל אחד מציג את היצירה והאחרים מתבוננים מתוך עמדה של חמלה וקבלה•

כל רגש שעולה יש לו מקום וכל כלי שעוזר , טובהכל, מתקבל באהבההכל. פרשנות או ביקורת

הדימויים שהופיעו באו לספר לנו משהו על הכוחות שלנו ועל  . לאדם בתקופת משבר הוא חיוני

או , חבר, האם הופיע שם דמות הורית:האנשים בחיינו שמשמעותיים עבורנו בתקופת משבר

מה הכוחות שגילינו שיש לנו בסל . אנשים כאלו יכולים להעצים ולתת כוחות. אפילו מטפל

יכולת  ? כישורים חדשים? אולי גילינו בתקופה זו שיש לנו תחביב שאפשר לפתח. האפשרויות

? לתרום לאחרים

..מחשבות, מה ייקחו אתם הלאה, מה הרגישו-דיון על החוויה של הצוות בזמן ההשתלמות•



הערות

תמונות  , דפים:ניתן לבקש מהצוות להכין מראש חומרי יצירה-במקרה של טיפול מרחוק באונליין•

.כל מה שיש בבית-או צבעי מים או פסטל, צבעי פנדה או טושים או עפרונות, ממגזינים

אם אין חומרי יצירה אפשר להכין קפה נמס מעורבב בכוס מים או תבלינים מעורבבים במים•

.דבק ומספריים•

תחביב : למשל: אפשר לבקש להדפיס תמונה של חוויה טובה מתקופת המשבר הנוכחי או בעבר•

.חוויה עם המשפחה, חדש שפיתחו


