בס"ד

בס"ד

החוברת מבוססת על חוברת "מאזני החוסן" של מרכז חוסן ע"ש כהן אריס

החוברת

חוסן בזמן קורונה
כלים להתמודדות לאור מגפת הקורונה
הותאם לילדי גנים בחברה החרדית

11

בס"ד

החוברת נערכה והותאמה לגיל הרך במחוז החרדי,
ע"י צוות יועצות גיה"ר ,שפ"י ,מחוז חרדי ,משרד החינוך.

העמודים שבהם מופיעים פסוקים טעונים גניזה.

22

בס"ד

מאזני החוסן
"אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה
תחילה" (תלמוד בבלי מסכת מגילה ,דף י"ג עמוד ב')

33

בס"ד

מאזני החוסן
בפני כולנו ניצבים אתגרים ,אך בידינו כלים ומשאבים להתמודד איתם.
על מנת להבהיר זאת ,נשתמש בדימוי של מאזניים .בכף אחת של
המאזניים מונחים כל הדברים שמקשים עלינו ,ה"-אתגרים" שלנו .בצד
האחר של המאזניים יונחו כל הכלים והמיומנויות שבידינו על מנת
להתמודד עם אתגרים אלו.
השאיפה שלנו היא ,שכף הכלים תשקול יותר מכף הקשיים והאתגרים.
נוכל להגיע לכך על-ידי הוספת כלים או על ידי הפחתת הקשיים
והאתגרים באמצעות בחירה מושכלת.

44

בס"ד

עש׳׳ן ד׳׳ק
"הושע נא נפש מבהלה" (הושענות)
בברייתא נאמר" :ראה שננעלה דלת בפני תינוק (מסביר רש"י :והתינוק נבעת)
שוברה ומוציאו ,והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין"
(יומא ,פ"ד ,ב') מכאן שבעתה מתירה איסורי שבת.
למעשה תמיד יש להיוועץ בפוסק וכל מקרה לגופו.
מן האמור לעיל אנו רואים את התייחסות רבותינו למצב של בעתה בהלה,
והפעולות שיש לנקוט כדי למנוע זאת מילדים.
יהי רצון שנזכה שהקב"ה יושיענו מבהלה ויקוים בנו דברי נעים זמירות ישראל:
"הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך" (תהילים קמ"ב ח')

55

בס"ד

עש׳׳ן ד׳׳ק
להורים:
עש"ן ד"ק הם ראשי תיבות של כלים שונים שעשויים לסייע לילדינו
להירגע ,להרפות את השרירים ולהיות נינוחים לפעילות או לחשיבה.

עשן דק
מתי?
כשארגיש בגוף רגש חזק מאד ,כמו פחד ,כעס או אפילו שמחה ,אשתמש
בעש"ן ד"ק.
איך?
ע  -עצור!
ש – שרירים לכווץ ולהרפות
נ  -נשימה ,יש לקחת נשימה עמוקה אחת ואחריה מספר נשימות איטיות
ד  -דיבור פנימי מכוון (ארגיע את עצמי על ידי דיבור פנימי .לדוג' אומר
לעצמי" :הימים האלה לא רגילים אבל זהו מצב זמני ,בעזהשי"ת זה
יעבור")
ק  -קדימה על פי בחירה .מומלץ להשתמש ,בשלב זה ,במעגל הרגיעה
המצורף בעמוד הבא ולבחור ממנו פעולה מרגיעה.

66

בס"ד

מעגל רגיעה

לְ ַה ְרּפֹות ֶאת ַהּגּוף

77

בס"ד

הקשבה פעילה
"אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו ויקשב ד' וישמע" (מלאכי ג' ט"ז)
" ...אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש :שני תלמידי חכמים המקשיבים זה
לזה בהלכה הקדוש ברוך הוא שומע לקולן ,שנאמר' :היושבת בגנים חברים
מקשיבים לקולך השמיעני'" ( שיר השירים ח').

88

בס"ד

להורים :בימים אלו של שגרת חרום מתמשכת ,בהם כל בני המשפחה
שוהים יחד בבית ,חשוב שנחזק את ההקשבה זה לזה.
אנו רוצים להתאמן ולאמן את הילדים להקשבה ,ליצור מקום להשראת
שכינה ....ולהבנה שנתינה לאחר מחזקת את כוחות הנותן.
מתי?
בכל סיטואציה בה אנו נדרשים לגלות אכפתיות ,רגישות (אמפתיה)
והבנה לאחר.
איך?
אהיה מרוכז בעצמי ,אנשום נשימה איטית ואביט על מי שעומד מולי.

אקשיב בסבלנות לנאמר עד הסוף ,מבלי להתפרץ.

אנסה להביע הבנה ואכפתיות.

אנסה להבין את מחשבתו ,נקודת מבטו,

כוונתו והתנהגותו.

בהתאם לשיח אחליט אם וכיצד להגיב באופן שיבטא
את דעתי ורצוני.

99

בס"ד

עיבוד חוויה

"וירא בסבלתם" (שמות ב' ,י"א) רש"י" :נתן עיניו ולבו להיות
מיצר עליהם" .הסביר הרב שך זצ"ל :שלפעמים אנו לא רואים כלל את צרתו
של חברנו כיוון שלא אכפת לנו מצערו ,אבל משה רבינו נתן עיניו ולבו
להצטער בצרתם של ישראל ,היה אכפת לו מהם ,ולכן הוא גם יכל לראות את
האיש המצרי מכה את האיש העברי.

10
10

בס"ד

עיבוד חוויה
להורים:
באמצעות "עיבוד חוויה" נוכל לפרק חוויה קשה למרכיבים שונים על
לע ֵַבד אותה וללמוד ממנה .כך נוכל לשלוט באירוע ולהתמודד עם
מנת ֵַ
החוויה בצורה מיטבית במקום שהיא תנהל ותפעיל אותנו באופן
אוטומטי.
כאשר אנו חווים אירוע בעוצמת רגש גבוהה ,נוצר בלבול בין העובדות,
המחשבות והרגשות שמקשה עלינו להתמודד עם האירוע.
באמצעות הכלי של "עיבוד חוויה" אנו יוצרים סדר בין החלקים השונים
שמציפים אותנו ובכך מפחיתים את עוצמת הרגש.
____________________
מתי?
כאשר אנו חווים חוויה לא נעימה המאופיינת בעוצמה רגשית גבוהה.
איך?
באמצעות הפרדה בין עובדות ,מחשבות ורגשות נוכל "לנהל את החוויה".
נפרק את החוויה באופן הבא:
עובדות :מה קרה?
מחשבות :מה חשבתי במהלך האירוע או בעקבות האירוע?
רגשות :אילו רגשות התעוררו ומתעוררים בי בעקבות האירוע?
תגובה :אחרי שהפרדנו בין המרכיבים השונים ביכולתנו לבחון את
האירוע ולהגיב בהתאם.

11
11

בס"ד

דוגמא לעיבוד חוויה עם הילד:
לצורך "עיבוד חוויה" בקרב ילדים צעירים נעזר בשאילת שאלות,
לדוגמה:
עובדה – מה קרה? "שמעתי קול של צופר"
מחשבה -מה חשבת? "חשבתי שזה אמבולנס או משטרה וקרה משהו"
רגש -מה הרגשת? "פחדתי"
תגובה -מה עשית? "סיפרתי לאמא".

12
12

בס"ד

כוחו של הרגע
(מיינדפולנס)
"היום אם בקולו תשמעו" כתב דוד המלך בספר תהילים (צ"ה) ,על פסוק זה
אמר רבי נחמן "כי זה כלל גדול בעבודת השם ,שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו
היום ...כי אין לאדם בעולמו כי אם את אותו היום ואותה השעה שעומד בו ,כי
יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי .היום אם בקולו תשמעו -היום דייקא .והבן"
(ליקוטי מוהר"ן ,ער"ב)
הרבה מהדאגות הטרדות הפחדים והבלבולים שלנו נובעים ממה שהיה ועבר ,או
מדמיונות העתיד .הבה נמצא זמן להתחבר לעצמנו לקיומנו לנשום עמוק ופשוט
להיות .אז נגלה מה הרגע הזה ,והוא בלבד ,מבקש מאתנו.

13
13

בס"ד

להורים :מיינדפולנס או בשפה העברית – ְק ִׁשיבּות.
קשיבות הינה תהליך פסיכולוגי של הבאת תשומת לב מכוונת ובלתי
שיפוטית לחוויות המתרחשות בזמן הווה .בזמני לחץ ומצוקה המיקוד
"בכאן ובעכשיו" מתעורר .המיינדפולנס (הקשיבות) מסייע בידינו לחזור
לחשיבה ולהתנהלות מאוזנת יותר .נרצה להיות קשובים לחוויה של "כאן
ועכשיו" ללא שיפוטיות .כל תחושה שנחווית בזמן בו הפעלנו קשיבות היא
לגיטימית .הקשיבות יכולה להחוות במגוון דרכים :נשימה ,הקשבה
למוזיקה ,התבוננות בתמונה מסוימת ,אכילה קשובה ועוד.
לפניכם מספר רעיונות שנאספו והותאמו ע"י אנשי מקצוע:

 .1תרגיל שוקולד סוכריות קופצות :
ניתן לכל ילד קוביית שוקולד סוכריות קופצות בפה .המשימה של
הילדים היא לא לדבר עד שלאחרון הילדים מפסיקות הסוכריות
לקפוץ בפה .במידה ויש ילד שלא אוהב את השוקולד הזה או רגיש
לו נבקש ממנו לדמיין את התחושה.

 .2תרגיל מחשבות מנצנצות :
נניח קנקן מים על הרצפה ונפזר סביבו נצנצים בצבעים שונים.
נסביר לילדים שהמוח שלנו הוא כמו קנקן המים ,והנצנצים השונים
הם המחשבות והרגשות שלנו.
נשאל את הילדים" :מה הרגשתם היום בבוקר? מה חשבתם היום
בבוקר?"
נבקש מכל ילד לבחור מחשבה אחת או רגש אחד מתוך מכלול
הרגשות והמחשבות שעלו .כעת ,נבקש מכל ילד לבחור נצנצים
בצבע שמתאים למחשבה או לרגש שבחר ולשפוך את הנצנצים
לתוך קנקן המים.

14
14

בס"ד

נערבב את קנקן המים בעזרת כף ונסביר שכך נראה המוח שלנו
כאשר אנחנו ממהרים ,לחוצים ,כועסים או מוטרדים .נשאל" :האם
ניתן לראות דברים בבירור כאשר אנחנו במצב הזה? "
כעת ,נצלצל בפעמון ,נפסיק לערבב את קנקן המים וננחה את
הילדים לנשום באיטיות תוך כדי צפיה בנצנצים השוקעים באיטיות
לתחתית הקנקן .לאחר שכל הנצנצים שקעו נשאל" :איך המים
נראים עכשיו? זה מה שקורה למוח שלנו כשאנו מרגישים את הגוף
ומרוכזים בנשימות שלנו .המחשבות והרגשות שלנו עדיין שם אבל,
הם נחים בשלווה בתחתית הקנקן כי אנחנו מסוגלים לשלוט
בנשימות שלנו ולהירגע".
מומלץ להכין צנצנות קטנות עם נצנצים ומים ולהתאמן יחד.
לערבב קמעא ,ולהמתין לשקיעת הנצנצים במים.
 .3תרגיל הזיקוק( :התרגיל ייעשה בלווי מבוגר)
נתבונן ,מבלי לומר דבר ,בזיקוק עד שיכבה.
לאחר מכן ,נבקש מהילדים לשתף בכל המילים שעלו
במחשבותיהם תוך כדי התבוננות בזקוק.
מומלץ לבקש מהילדים לצייר את הזיקוק.

15
15

בס"ד

כיווץ והרפיית
שרירים

"עוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ...
ומעיו רפין אין חולי בא עליו וכחו מתחזק" (רמב"ם ,הלכות דעות ד')

16
16

בס"ד

כיווץ והרפיית שרירים
להורים :בזמני מתח שרירי גופנו מגיבים בנוקשות אשר מקשה על
יכולתנו לתפקד באופן מיטבי.
מודעות לצד תרגילי כיווץ והרפיה של השרירים מסייעת לשרירי גופנו
להתרפות ,מחזירה לנו את השליטה בגופנו ומאפשרת לנו להתמודד טוב
יותר עם התפקידים שלנו.
_____________________
מתי?
כאשר אנו חשים דריכות בעוצמה גבוהה ושואפים לחזור לאיזון.
איך?
מצאו תנוחה נוחה לגופכם.
 .1ננשום מספר נשימות איטיות (העזרו בקובית הנשימות שבעמוד )24
 .2בגופנו קבוצות של שרירים שאת חלקם אנו רואים כמו ידיים ורגליים
ושרירים כמו לב שאינם נראים .נכווץ ונרפה קבוצות של שרירים בגוף
בזה אחר זה:
● כווצו את שתי הידיים לאגרופים חזקים ,כעת כווצו חזק יותר .הנה,
הרגשתם את שרירי הידיים (נסו לדמיין שאתם סוחטים לימון).
● כעת ,נסו לדמיין את טעמו של הלימון על הלשון שלנו .אלה הם
שרירי הלשון.
● נסו לדמיין שזבוב טורדן עומד על האף או על הלחי .הנה,
הרגשתם את שרירי הפנים העדינים.

17
17

בס"ד

ארבעת הצעדים
להתמודדות עם מחשבות מכשילות
"מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה
בכל כוחו ...והכלל שצריך להתגבר מאד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד כי
טבע האדם – למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת מקרי ופגעי הזמן ,וכל
אדם מלא יסורים" (ליקוטי מוהר"ן תנינא כ"ה).
רבי נחמן מלמד אותנו גם על כוחה העצום של המחשבה ליצור מציאות חיה ,כפי
שכתוב "צריך לשמור המחשבה מאד כי ממחשבה יכול להיות נעשה דבר חיוני
ממש" (שיחות הר"ן ,מ"ו) .ולכן חשוב לשמור שלא לחשוב על דברים שאינם
טובים.
כיצד ניתן להיות בשמחה ולהישמר ממחשבות מזיקות?
רבי נחמן מגלה לנו שיש לנו יכולת לבחור את מחשבותינו ,כשהמחשבה
שבראשנו אינה טובה נחליף אותה במחשבה אחרת ,ובלשונו "המחשבה ביד
האדם להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה וכמבואר במקום אחר שאי אפשר
שיהיו שני מחשבות ביחד כלל" ,ואם חוזרת המחשבה המזיקה נוכל להסיח את
הדעת ממנה (ליקוטי מוהר"ן נ"א).

18
18

בס"ד

להורים:
לעיתים אנו שומעים מילדינו אמירות כגון:
"אני תמיד הורס הכל",
"אין לי חברים",
"אף פעם אתם לא נותנים לי"...
אמירות ומחשבות אלה עלולות להתקבע בתודעה ולהפוך למחשבות
מכשילות ,מחשבות שעוצרות את הילד .כהורים בידיכם היכולת
להתערב ולהגמיש את המחשבה.
לשם כך מומלץ להשתמש בכלי של "ארבעת הצעדים".
לדוגמא כאשר ילד אומר" :תמיד אף אחד לא רוצה לשחק איתי"
נתרגל במשותף את ארבעת הצעדים:
 .1זיהוי המחשבה " -תמיד אף אחד לא רוצה לשחק איתי"  -ציטוט של
הילד
 .2הוספת סימן שאלה  -ההורה שואל" :תמיד אף אחד לא רוצה לשחק
איתך?"
 .3ניסוח משפט מאוזן  -ההורה אומר" :אני שומע/ת שעכשיו אתה מרגיש
שאף אחד לא רוצה לשחק איתך".
 .4פעולה  -ההורה מציע" :כרגע לא מתאפשר לשחק עם החבר ,יש משהו
אחר שהיית רוצה לעשות?"
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נשימות איטיות

כתב רבי נחמן :כי חיות האדם הוא הנשימה ,כמו שכתוב (בראשית ב') "ויפח
באפיו נשמת חיים" (ליקוטי מוהר"ן ,ח' א') .ועוד כתב "על ידי אנחה שנאנח
נעשה בריה חדשה" (ספר המידות תשובה)
וכן מובא אצל האור החיים הקדוש:
"אמרו אנשי אמת כי אין לך נפש מישראל שאין שפע נשמתו יורד לה להתקיים
שזולת זה אין לה חיות ...ודרך השפע בא דרך ב' חוטין דקים ,דרך ב' נקבי האף
והוא דרך מקום דביקות הנפש עם קונה ,כאומרו ואתם הדבקים בה' אלוקיכם"
(אור החיים על ויקרא ה' כ"א).
הנשימה ,הדבר הפשוט ולכאורה גם מובן מאליו טומנת בחובה נס ופלא ,דרכה
אנו מקבלים חיותינו מהבורא יתברך ,וחיות הגוף וחיות הנשמה.
בתשומת לב ומודעות לנשימה נזכה לחידוש כוחותינו ועוד הרבה יותר מכך,
נתחבר ונדבק בכוח המחייה אותנו – בבוראנו.

20
20

בס"ד

להורים :בזמני לחץ ,מערכת הנשימה היא המערכת הראשונה שנפגעת.
מטרתנו להחזיר את גופנו לאיזון על ידי הרפיה.
לפניכם מס' טכניקות הרפיה להפחתת המתח ולאיזון הגוף.
נשימה איטית
כאשר אנו מאטים את קצב הנשימה נוצרת בגוף תחושת רוגע מתמשכת.
נשימה איטית מסייעת להורדת מתח ולחזרה לתפקוד טוב יותר.
נשימה איטית כוללת את שלושת השלבים הבאים:
● שאיפה רגילה
● נשיפה איטית
● נשימה בקצב קבוע ונוח לנו
הנשימה צריכה להיות ללא מאמץ ,לכן ,אל תשאפו שאיפה עמוקה מדי
אלא מעט עמוק מהרגיל .השתדלו לא להרים את הכתפיים ואת בית
החזה במהלך השאיפה.
נשפו את האוויר החוצה דרך השיניים באיטיות רבה ,תוך כדי שאתם
מסננים את האוויר דרך שיניכם (נסו לשמוע את הססס של נחש) .הרגישו
את הבטן שלכם שוקעת ודמיינו שעליכם ליצור בועת סבון גדולה ככל
האפשר .הרפו את שרירי הבטן ואפשרו לאוויר לצאת .כעת ,הכניסו אוויר
ללא מאמץ והרגישו כיצד האוויר ממלא את הבטן שלכם שוב .הוציאו
אותו החוצה באיטיות (ססס ,)...התמקדו בנשימה שלכם והמשיכו לנשום
באותו האופן במשך זמן מה.
איך ניתן לתרגל נשימות איטיות עם ילדים בדרכים יצירתיות?
● בועות סבון :ניתן לילדים מיכל בועות סבון .כיצד ניצור בועות
גדולות ויפות ,שלא מתפוצצות מיד? עלינו לנשוף את האוויר
באיטיות .הוציאו אוויר דרך השפתיים :פוו ..או ססס ..אחרי
שמרוקנים את הריאות מאוויר ,נשאף אוויר דרך האף בעדינות,
ללא מאמץ .המשיכו ליצור בועות גדולות.
לאחר שתרגלנו ננסה לנשום נשימות איטיות מבלי להשתמש
בבועות.
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● משחק ניפוח בלונים :ניתן לנפח בלון או לדמיין ניפוח בלון גדול,
לשמור את האוויר בתוך הבלון ולהוציא את האוויר לאט לאט.

● משחק קשית ופונפון :סמנו על גבי הריצפה נקודת התחלה ונקודת
סיום באמצעות מדבקות ארוכות .תנו לילד קשית ופונפון .כעת,
בקשו ממנו להזיז את הפונפון מקו ההתחלה לקו הסיום על ידי
נשיפות ארוכות ואיטיות דרך הקשית.

● נר ופרח – בקשו מהילדים לדמיין שיש להם ביד אחת נר ובשניה
פרח .בקשו מהם להריח את הפרח (שאיפה) ולכבות את הנר
(נשיפה).
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● יצירה  -דרקון יורק אש:

בעזרת מספר חומרי יצירה פשוטים,

ניצור עם הילד דרקון יורק אש שיעודד אותו לנשום נשימות איטיות.
כאשר הילד ינשום נשימה איטית ,ה'אש' של הדרקון תתנפנף.
כמובן שאפשר ליצור כל דמות שהילד ירצה.

● קובייה :למשחק הקובייה ,עלינו לגזור את התרשים שמופיע
בעמוד הבא ,לקפל ולהדביק כך שתיווצר קוביית משחק .כל
משתתף בתורו יטיל את הקובייה ,ויבצע נשימות איטיות בהתאם
לציור שעל גבי הקובייה.

23
23

בס"ד

24
24

בס"ד

להיות עם הרגש

החיים בעולם מזמנים לנו רגעים וחוויות שונות טובות ונעימות וגם קשות ולא
נעימות .טבעי ואנושי לרצות לברוח מרגשות שאינם נעימים לנו ,אך האם בריחה
זו מקדמת אותנו?
ההסכמה להתחבר להווה ולרגשות שמתלווים אליו היא מפתח לשינוי לטובה.
רבי נחמן מביא בספרו ליקוטי מוהר"ן" :והנה יש שני מיני ימים ימי טוב וימי
רע ,כמו שכתוב" :ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה" (קהלת ז') .היינו,
שצריך להסתכל שם היטב היטב ,בוודאי ימצא שם ימי טוב"
(ליקוטי מוהר"ן ,ל"ג).
דווקא הימים הרעים מזמינים אותנו להתבוננות מעמיקה יותר והם הפתח
לחיבור לטוב עמוק יותר ,אם לא נסכים לעצור לשהות להרגיש ולהתבונן כנראה
שנפספס שער לעולם חדש שלא הכרנו.
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להורים :רגשות שונים מתעוררים בתוכנו בזמנים שונים .חשוב לתת
מקום (לגיטימציה) לרגשות המתעוררים ש"מספרים" את החוויה
העכשווית .הידע שהרגש הוא זמני וחולף מאפשר לנו להירגע.
הטכניקה "להיות עם הרגש" מאפשרת לנו לא להימנע מרגש לא נעים.
עלינו לזהות אותו ,לדעת שהוא קיים בתוכנו ולשהות אתו .נשאל את
עצמנו" :מהו התפקיד שלו? וכיצד אוכל לפעול בהתאם?" למעשה ,כל
רגש מספר לנו סיפור על חוויה שחווינו .הידע שהרגש הוא זמני וחולף
מאפשר לנו להירגע.
לכל אחד מהרגשות חשיבות וערך ,כל עוד אינם מציפים אותנו.
הרגשות מסייעים לנו להבין את העולם הפנימי שלנו ולקבל את עצמינו.
מתי?
כאשר אנו מתמודדים עם רגשות עוצמתיים ומתקשים לחזור לתפקוד
מידי.
"כל אחד מאיתנו פוגש לעיתים מגוון של רגשות ,חלקם עוצמתיים מאד"
(נירמול רגשות)
______________________
איך?
ננסה להקצות מקום לרגש (גם אם הוא רגש לא נעים) על ידי
הקשבה לא שיפוטית.
ניתן מקום לרגש שמתעורר בקרבנו ונקבל אותו .נכיר בו שהוא קיים
בתוכנו .כשאנו נפגשים עם רגשות לא נעימים ,נקבל את העובדה שכרגע
לא נעים לי וכך אני מרגיש .ננסה לזהות את הרגש בגופנו.
איפה אני מרגיש אותו בגוף שלי? באיזה איבר בגופי?
בדרך כלל ,כאשר אנו מסכימים "להיות עם הרגש" במקום "לברוח" ממנו,
הוא יתמתן ובמקרים מסוימים אף יתפוגג.
המפגש שלנו עם הרגש וההכרה בקיומו מפחיתה מעוצמתו ומסייעת לו
להתפוגג.
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ZOOM
אתי קה ָּענָּ נִ י ַּב ֶּמ ְר ָּחב ."...פסוק זה מתהלים (קי"ח ,ה') ,המוזכר
" ִמן ַּה ֵּמ ַּצר ָּק ָּר ִ
ומושר בתפילת ההלל מקפל בחובו שני רעיונות יסודיים ועמוקים הנמצאים בלב
כל מאמין :גם במקומות היותר חשוכים ניתן להתפלל ולצפות לישועה ,ש"אפילו
חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים"
(ברכות ,י' ע"א).
יתרה מזאת ,אנו מאמינים שלעתים המצר והצרה עצמם נהפכים בחסדי ה'
למרחב ולישועה .על פי רוב המפרשים פסוק זה שבתהלים מתאר מציאות
שאדם נכנס למצוקה וזוכה לישועה ,כדוגמת מלחמת דוד מול גלית (ילקוט
שמעוני על תהלים).
"

27
27

בס"ד

להורים:
הרחבת המבט על הבעיה העומדת על הפרק מסייעת לנו בכך שאיננו
מאפשרים לבעיה "לצבוע" את המציאות ו"לסגור" אותנו בפני מספר
מצומצם של פתרונות .היכולת "להרחיב מבט" מאפשרת לנו להתבונן
בבעיה ולהרחיב את נקודות המבט לגביה .דוגמה :לצד המציאות
שנכפתה עלינו בה עלינו לשהות יחד זמן ממושך ,נוכל לחזק את הלכידות
המשפחתית שלנו ,את ההווי המשפחתי ולפתח תחביבים.
___________________
מתי?
כשאנו "תקועים" במצוקה רגשית (כתוצאה מבעיה חיצונית שלא ניתנת
לפתרון זמני או קבוע) ומנסים "בכל מחיר" להרגיע את עצמנו או למצוא
פתרון לבעיה החיצונית.
אומר לעצמי" :אני יודעת שזה מטריד אותי ,אך כרגע אין לי פתרון לבעיה".
נרחיב את הקשב שלנו ,בעזרת "זום אאוט" (הסתכלות מבחוץ) כדי לזכור
שהבעיה היא מרכיב אחד מתוך תמונה גדולה יותר .כעת ,נתבונן בבעיה
ב "זום אין" (הסתכלות פנימה) לנושא שחשוב בעינינו ובו אנו מעוניינים
ליצור שינוי.
בימים אלה ,בהם אנחנו שוהים בבית בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.
ננסה להתבונן על הדברים ממבט של "זום אאוט" ,כלומר להתבונן על
האירוע ממבט רחב (מאפשר לראות את הדברים בפרופורציה) .וממבט
של "זום אין" ננסה לאתר את ההזדמנויות העומדות בפנינו .כך למשל,
בתקופה זו נוכל להעמיק את הקשר בין בני המשפחה ,לשוחח עם האחים,
להרחיב את התחביבים שלנו ועוד.

28
28

בס"ד

29
29

