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 חרדה ומצבי חששות עם רגשית התמודדות
 01/04/2020 סיכום וובינר

 

 דקות קריאה:  

 אורחים חיצוניים:   /)קהל היעד(  משתתפי הוובינר 

 ציטוטים נבחרים

.  שהוא כמו  המצב  את   להשאיר  יכולים  לא אנחנו , הזה האמון את  לבנות  שלנו  לרשויות  חשוב מאוד  תפקיד יש " 

  אחד כל  אבל  להשפיע יכולים  הדת  שאנשי  יודעת  אני.  אמון  העלאת  של  בכיוון עכשיו  לפעול מאוד  בעד  אני

  ההגנה מנגנוני כל. המצב את  לשנות  בהתאם ולפעול השינוי בהובלת  שלו  המקום  את  לו  יש שלנו  מהחברה

 "  .הנוכחי למצב להסתגל  שיכול חדש למנגנון לאדפטציה  אופציה ויש להשתנות  יכולים

 הקדמה/קונטקסט

חברה ערבית הינה חברה שעברת בכל מיני אתגרים ומורכבות. עוברת בכל מיני אתגרים חברתיים, פסיכולוגיים,  

כלכליים, ציבוריים וממשלתיים. משבר הקורונה מלא באתגרים שיכולים להגביר את כל הסוגיות האלה ואפילו  

 להחמירם. רצ"ב ההצגה של האתגרים ודרכי ההתמודדות בהם.  

 אתגרים/ דילמות -םעיקרי הדברי

אנחנו חברה פטליסטית ותמיד מאמינים שמה שקורה לנו זה רק ברצון אלוהים. אבל אנחנו צריכים להיות   ▪

גם מושכלים ושיהיה לנו מוקד שליטה פנימי וחיצוני וצריכים גם להתייחס גם להיגדים הדתיים שמעודדים  

לשמור על הגוף שנו וגם לשמוע לאנשי הדת  אותנו לשמור על גוף ונפש. צריכים גם לציית להנחיות בכדי 

 שקוראים לציות 

יש גם חוסר אמון בין החברה הערבית לבין המדינה, בעת משבר יש הגברה של תחושות כעס ותסכול. היום   ▪

 יש לנו חוסר אמון.  

היום יש מחסור בבדיקות לחברה ערבית, כל המד"א לא מונגש לחברה ערבית, יש מחסור בבדיקות לחברה   ▪

 , יש המון שירותים שהם חסרים לנו לחברה הערבית. זה עוד מגביר את חוסר האמון במדינה.  ערבית 

כל העניין של בידוד גם קשה בחברה ערבית, הבתים שלנו צפופים וקטנים, כולנו חיים עם כולנו גם חיים עם   ▪

 קשישים שלנו.  

. יש לנו גם את העניין של החינוך  זה בנוסף למצב היותר מורכב בנגב שבה התנאים עוד יותר מורכבים לציות  ▪

והתרבות זה הפחד של הסטיגמה, אנחנו מפחדים להיבדק כי אנחנו חוששים שמי שהוא יודע שאנחנו חולים  

 ולכן אנחנו נמנעים ממנה.  

לפעמים אנחנו גם אם חושבים להיבדק, הנשים למשל  פחות מעדיפות ללכת לבדיקות בגלל ההעדפה שלה   ▪

 ם שלה. להישאר בבית עם הילדי

 דרכי התמודדות  -עיקרי הדברים

 החברה בין השיתופיות  את  להגביר  וגם  בחברה העמותות  בין השיתופיות  את  להגביר  צריכים  אנחנו  •

  אנחנו ,  לנו  יקרה לא   שזה מחשבות  המון יש . לממסד אמון  יהיה לא , הזאת  השיתופיות  את   אין  אם. המשרדים לבין

  רק  להיות  יכולה באמון  העלאה. לממסד לציית  מקשה  בממסד  האמון חוסר , ליהודים רק  זה , מתרחצים תמיד

 שלנו  לחברה השירותים כל והנגשת  בשיתופיות 

  על  יותר  משפיעים להיות  יכולים לקהילה  שידועים אנשים  וגם דתיים  שהם  אנשים  להביא  גם בעד  אנני •

   הקהילה דעת 
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 ברשת  שמופץ מידע כל ולהאמין  קיצוניים  הזמן כל להיות   ולא הבריאות  ממשרד מהימן  במידע  צורך יש •

 המידע  בקבלת  מתונים להיות  ממליצה  אני. דבר   לכל ולהאמין להתפרע בעד  לא אבל  למידה בעד אני. חברתית 

  יכול  זה. חברתית  ומחוברים קשורים  תמיד להרגיש  בכדי החברים כל עם   בקשר  להיות  ממליצה גם אני •

  חברתיים מפגשים וגם מומלצים  גם   הוורטואליים והמפגשים הזום .  והתסכול הבדידות  תחושות  את  להמעיט

 .  אנשים  3  מ פחות  שכוללים

  לים ז" לו  לנו  לבנות  צריכים  אנחנו . נפש רוגע על שיותר  כמה ולשמור  חיים  שגרת  על לשמור  גם   צריכים •

 .  מהבית  עבודה כולל

  חמים קווים המון ויש תמיכה קווי  יש. האנשים בכל למוך  עכשיו  לעבוד  לרווחה ממליצה גם אני •

  את   להפעיל באיך  עסוקים  שהם  בגלל שזה  חושבת  אני,  אלה  לקווים פניות  פחות  יש אבל . לציבור  שקיימים

  האנשים של העדיפויות  שסדרי מבינה אני, מסלו   סולם  לפי.  שלהם המשפחות  את   מפרנסים הם  איך   או  הילדים 

 .  רווחתם ואת  עצמם  את  לשכוח לאנשים להוביל יכול זה  ובאמת  אותם  שמעסיקים  אלה  הם

  להסביר  צריכים  אנחנו .  לעבוד פה צריכים מקצוע ואנשי המקצועיים . חשוב מאוד הסטיגמה של החשש •

 .בושה לא   שזה להם ולהגיד האנשים  את  ולהרגיש

 לזה  מוכנים להיות   צריכים ואנחנו , המשבר  אחרי יותר  יהיו  הפניות  כי משערת  אני •

 שאלות ותשובות

מה התפקיד של הרשות המקומית? דיברת על המדינה ואנשי דת. מה המקום של התמיכה   •

הנפשית של מחלקת הרווחה? המומחים לרשות מקומית? עוד שאלה, למה בני ברק עכשיו  

דואגים למצוא להם פתרון ולא מוצאים פתרון לאנשים בנגב? שחיים כל החיים שלהם  

 בקרוונים?  

אני חושבת שהיום צריכים רק לתמוך באנשים לשמור על החיים והבריאות שלה.   פה אין מקום לתמיכה נפשית.

אני רואה שגם הרשויות המקומיות מחוברים לאנשים שלהם דרך מחלקת הרווחה. אני חושבת שגם הרשות 

עובדת מתקשרת עם האנשים על כל העלאת המודעות. יש רשויות שמנגישות המון מידע ויש המון אקטביסטים  

יפה מאוד על העלאת המודעות. אני בעת יצירת סרטונים להפצה להורים שיכולים לעזור להורים   שעובדים

להתמודד עם הלחצים הנפשיים וזה גם יכול לעזור לאנשים להתמודד עם כל המשבר גם אם לא יתאפשר להם  

 לפנות לקווי תמיכה וקו החם. 

 מה עם התמיכה לילדים?   •

המון רשויות פתחה דרך מסגרות חינוכיות קווי תמיכה. הקווים האלה יכולים גם לתת תמיכה לילדים. יש המון  

רשויות ערביות פתחו קווי תמיכה לילדים גם. יש עמותת סמאר ויש גם מרפאות וקו עיראן, יש גם קווים ארציים  

יש קווי תמיכה. צריכים להנגיש להם  שנותנים את התמיכה הנפשית. אני חושבת שאין מודעות לכל האנשים ש

 יותר. 

המורים גם יש להם סוגיה,  מה סוג התמיכה שהם יכולים לקבל בכדי להתמודד עם הלחצים   •

 שלהם? כי גם הם אנשים שצריכים תמיכה?  

אני חושבת שהמורים צריכים להיות בקשר רצוף יש צורך ביצירת פגישות והדרכות זום. יש חשיבות להתקשרות 

ם  איש מקצוע, שמאפשרת להם לשתף במחשבות ורגשות שלהם וייתן להם כלים להתמודד עם הקשיים  איתם ע 

שלהם. יש המון כלים כמו פתיקיות, יומנים, כתיבה. יש חשיבות אדירה לתמיכה בצוותי חינוך. אנחנו צריכים  

צורך הבהרת   ליזום להביא אנשים מקצועיים לתמוך באנשים האלה. הפוקוס יהיה בתמיכה מתמשכת. יש

התפקיד שלהם התפקיד של המורה משתנה. צריכים להנגיש את הגדרת התפקיד החדשה ולהנגיש גם את  

 הכלים שמאפשרים להם להסתגל עם התפקיד חדש.  
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אני מרגישה בנתק בחברה ערבית. יש רשלנות מסוימת. יש נתק בין אנשי מקצוע לבין   •

ב שלצד הצד הדתי, יש מנגנון הגנה חזק של  האוכלוסייה. איך אנחנו יכולים להבין את הנרטי

חוסר אמון. איך אני כאשת מקצוע, לקחת את מנגנון ההגנה הזה כי אני לא יכולה להחליף  

 אותו?  

מנגנון ההגנה שלנו הוא לא מנגנון יעיל. זה מאוד חזק בחוסר אמון ותיאוריית הקונספירציה. זה לא רק בגלל  

חוסר אמון. אני חושבת שפה יש צורך בהעלאת המודעות. אני חושבת   שאני לא יכולה לרחת אותו, יש לי גם 

שעכשיו צריכים להשמיע את הקול שלנו. יש תפקיד מאוד חשוב לרשויות שלנו לבנות את האמון הזה, אנחנו לא  

יכולים להשאיר את המצב כמו שהוא. אני בעד מאוד לפעול עכשיו בכיוון של העלאת אמון. אני יודעת שאנשי  

כולים להשפיע אבל כל אחד מהחברה שלנו יש לו את המקום שלו בהובלת השינוי ולפעול בהתאם לשנות הדת י

את המצב. כל מנגנוני ההגנה יכולים להשתנות ויש אופציה לאדפטציה למנגנון חדש שיכול להסתגל למצב  

 הנוכחי 

 האם יש עצות לטיפול באנשים שהם בדיכאון?   •

ורך   יל המרכזים ממשיכים לתת את הטיפול. הטיפול הופך לווירטואלצריכים לשמור על רצף טיפולי. כ

הטלימידיסן. חשוב מאוד להיות בקשר להמשיך בטיפול וצריכים להמשיך בתמיכה נפשית. צריכים לשמור על  

 הרצף הטיפולי וגם על נטילת תרופות. 

 

 

ית כמה שיותר יש צורך בהעלאת מודעות בחברה הערבית, להעביר כמה שיותר מידע בכדי להפח

ין אחרים לפעול כמה שיותר בהרגעת  בהלה. ממליצה לחברי רשת מעוז ולשותפים ובעלי עני

 הציבור וטיפולו ולהעביר כמה שיותר מידע מהימן.

 


