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  ברמות מתח ומצבי לחצים ,שינויים חווים כולנו יום היום במהלך•

   .שונות

   .במהלכו ומתעצמות היום בתחילת נמוכות המתח רמות ,לרוב•

   .מניע כגורם חיוביות גם להיות עשויות מסוימות מתח רמות•

 חרדה או מתח ,בלחץ נמצאים אנו כאשר לזהות מצליחים רובנו•

   .בהתאם לפעול ויכולים

   .יותר מתקשים ואחרים ,בקלות להתמודד מצליחים חלקנו•

 משאבים ביותר צורך יש מתגברת הלחץ שעוצמת ככל•

   .להתמודדות
    

מתח  , לחץ

 וחרדה



 התמודדות

 תחושת מתח

 פעולה

 קישור לגורמי לחץ והבנה

   זיהוי



, פירוש של מצב)או פנימי ( התנסויות, משימות)עומס חיצוני  – לחץ

 (שעמום, עייפות

מצב נפשי המאופיין ברמת מתח גבוהה המלווה בקושי   – חרדה

או /מחשבתית ו, רגשית, התגובה יכולה להיות גופנית –בהתמודדות 

 .   התנהגותית

תגובה רגשית וגופנית לתחושת העומס או למחשבות וחוסר   – מתח

 .  משאבים להתמודדות
. 

  הגדרות



הקורונה מגיפת  

 חוסר שליטה 

 על המציאות 

יציאה משיגרה  

 למשך זמן לא ידוע

 איום על קיום פיזי

  דאגות מרובות   כאוס

 מצב חדש 

 שאינו מוכר



  ובוגרים ילדים בקרב התנהגות ובעיות נפשיים קשיים שכיחות•

   .(מאובחנים 30-40% -כ) אוטיזם עם או שכלית מוגבלות עם

  סביב אפילו ,גבוהות וחרדה מתח רמות מתוארות בשגרה•

 .יומיות פעולות

  התרגשות בשל למתח להביא יכולים נעימים מצבים גם•

    .העצבים במערכת הנוצרת ועוררות
 

    

קשיים נפשיים  

ומוגבלות  

/  שכלית 

 תקשורתית 



    .מורכבת יומית התמודדות•

 .המציאות של שונה הבנה•

 .יתר פעילות / פעילות תת – הסנסורית מערכת פעילות•

 .החיים לאורך וגדולות קטנות מרובות טראומות•

    .וויסות התמודדות במיומנויות חוסר•
 

    

קשיים נפשיים  

ומוגבלות  

/  שכלית 

 תקשורתית 



 ביטוי הלחץ 

 תחושת מתח
מוצפות רגשית  

חוסר  , תסכול, בלבול)
 (אונים

זיהוי רגשות  : קושי ב
חיבור  , ומחשבות

 לגורמי הלחץ ודיווח  

:  חוסר שליטה על
היכולת  , עצמי, המצב

 (לפתור את המצב

תגובות לעיתים לא  
   פרופציונאליות

 חרדה  

acting out 

acting in 



תגובות התנהגותיות    
 (acting in)מופנמות  (  acting out)מוחצנות  רפלקסיביות

הרבה   –מכוון כלפי אנשים בסביבה  (לרוב פנימי)תגובה מהירה לגירוי 

/  בבית )  פעמים דמויות מטפלות

 (במסגרות

 מכוון כלפי עצמי

רגרסיביות ופגיעה  , חזרתיותעלולה לכלול  רגרסיבית ואלימה, עלולה להיות תוקפנית עלולה להיות גם תוקפנית

 עצמית

 אוטם את   –אם יש רעש חזק

 האוזניים

 לוקח אוכל   -אם מרגיש רעב

 גם מצלחות של אחרים

חוסר הקשבה ואי קבלת גבולות 

 למישהו"( דביקי)"הצמדות 

 בכי/ התפרצויות זעם 

 התנהגות לא מותאמת כללית

 ומינית

 תוקפנות מילולית או פיזית כלפי

 רכוש  , אנשים

 (מריחה) התעסקות בצרכים 

ריטואלים 

אקולליה 

 (רגרסיבית)חוסר שליטה בצרכים 

פגיעה עצמית 

הסתגרות בחדר 

  חוסר רצון לדבר 



   שרוצה משהו השגת•

 נעים לא גורם ,תחושה ,ממצב הימנעות•

 עצמית הרגעה•

 כאב ,נוחות אי לתחושת תגובה•

     המציאות על שליטה•
 

    

מטרות  

 ההתנהגות 



   מסיכה לבישת•

 משיגרה יציאה•

 פעילויות / תוכניות ביטול•

 משימות•

     בדידות•

 העתיד לגבי חששות•

 בסביבה אחרים של לדאגות תגובה•
 

    

דאגות בתקופת  

 הקורונה



התמודדות    
 נקודות חשובות 

ומשפיעה כמושפעת המשפחה כל וראיית מערכתית חשיבה.   

אישי באופן" שנאמרים דברים לקחת לא – להורים".   

בעניין המומחים והם ביותר הטובה בצורה ילדיהם את מכירים ההורים. 

קיים קושי  . לעבד מידע ולקבל החלטות, חושית או חרדה קשה לחשוב באופן רציונאלי, בזמן שנמצאים במוצפות רגשית

 .  לשתף פעולה עם הסביבה ולהבין מה צריך לעשות כדי להירגע או להפחית את תחושת המתח

מתאים לפתרון לזוז יצליח האדם תמיד לא ,לפתרון פשוטים הנראים במצבים אפילו.   

עצבניות ,חזקות ,מהירות הן אם מאיימות להיראות עלולות לסייע כדי עושים שאנחנו פעולות. 

בו נמצאים שכולנו המיוחד למצב רגישות ובין התנהגות כללי על ושמירה גבולות הצבת בין איזון ליצור לנסות צריך.   

נעשית לאחר שכל הצדדים נרגעו –הסקת מסקנות והכוונה לעתיד , עיבוד המצב  . 

 (.  מה כן יכול)ניתן להיעזר בהתנסויות מוצלחות בעבר ולהשתמש בכוחות וחוזקות קיימים 

וטיפוליים חינוכיים וגורמים הורים עם יחד לפעול.   



התמודדות   
?מה עושים     

שיגרה אין"ב יומית קורונה שיגרת יצירת".     

בת/לבן לביטוי אפשרויות ויצירת ההורים של מודלינג – למצב הקשורים ורגשות תחושות תקשור.   

רלבנטיים ,מינימליסטיים ,מתווכים ועדכונים למצב התייחסות.    

וכו קנסות ,מסיכה לשיבת ,ספר לבית חזרה למשל – נדרשים לשינויים הכנה'.... 

מהן לזוז ובהדרגה מוגדר זמן לפרק קיום לאפשר – חזרתיות התנהגויות.   

בעבר מוצלחות התמודדות דרכי על שיח.    

ברורים ,פשוטים ,קצרים ,מרגיעים מסרים על עקבית חזרה.   

ולהבין מה ההתנהגות  ( פיזית/ במחשבה " )להתרחק"לנסות , אם אין מצב סיכון, בזמן של התנהגות בעייתית

 .  פסק זמן זה נותן אפשרות גם להורה להירגע. מה המניע להתנהגות, מבטאת

 



התמודדות    
?מה עושים   

למשל ,בה ולשלוט בה להשתמש וליכולת למצוקה מותאמות חלופות הצעת:   

oלהרגעה קונקרטי / תחושתי במשהו שימוש      

oדעת הסחת   

oנשימות ותרגילי רגיעה 

o (פסק זמן)זמן רגיעה 

o (סרטון/ אלבום / שימוש בתמונה )חשיבה חיובית 

o  פעילות גופנית 

o אמבטיה/ מקלחת  –מים 

oמוזיקה 

o סרט/ סדרה / צפייה בתוכנית 

oגם אם היא קטנה וקצרה, משוב חיובי להתנהגות מתמודדת  . 

 



 תודה רבה שהגעתם


