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חוסן והתמודדות עם מצבי לחץ  

רציפויות

.הגיוני וצפוי, מבוסס על סדר: אדם כיצור אנושי מאמין שהעולם 

.אמונה זו מספקת חוויה של שליטה ובצידה בטחון

בעוד שמצבי רגיעה, הרציפויותמצבי לחץ מתמשכים מאיימים על 

.מחזקים אותן

:רציפויות

אפשר להעריך ולצפות מה יקרה בעתיד-קוגניטיבית.

הכרת משאבי ההתמודדות והיכולת להשתמש בהם-רגשית

לקבוצה, כוחה של שייכות למשפחה-חברתית

לאומיים, שורשים משפחתיים-היסטורית

בזמן ובמרחב, אחריות ומיומנות בתפקיד-תפקודית/ תפקידית
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חוסן והתמודדות עם מצבי לחץ

מעגלי פגיעות וסיכון

נפגע בעבר

חסר משאבים

חסר תמיכה

פגיעות נוספות

נפגע
כמעט

ידיד 

קרוב

,קהילה 

דומים

מדינה

אחריםרחוקים

משפחה

ישוב

כיתה

שכנים
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(.2006. מ, להד: מתוך)מודל החוסן הרב מימדי 

הוא סך כל המאמצים  " חוסן"

.שהפרט עושה כדי לפגוש את החיים
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"מתייחסת לכל אדם באשר הוא  " גישת החוסן

.כיחיד במינו

 טען שהגורם המגן על ( 1998)אנטונובסקי

חוש "בריאות האדם במשברי חייו הוא ה

(.החוש ללכידות". )לקוהרנטיות
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מהווים את הבסיס , החוסן או האיתנות הנפשית

היכולת , ממנו מתפתחים הכישורים החברתיים

,  תחושת הזהות העצמית, לפתור בעיות קיומיות

התקוותיות והנכונות האנושית לדבוק  , התושייה

.במטרה
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-להקנות לילדים פיתוח חוסן אישי  
מה ניתן וצריך  " גישת המדרגות"

:פיתוח חוסן בנוי ביסודו על הרחבת רפרטואר של יכולות אישיות ובין אישיות

עצב, קנאה, שנאה, כעס, אהבה: מודעות למגוון רגשות  .....

  הגברת יכולת הויסות הרגשי

שכלול היכולת להשיג מידע ולארגנו

יכולת דיאלוגית הכוללת התייחסות לרגשות

קשרים והשתייכות

יכולת לסמוך ולתת אמון

יכולת לבקש עזרה ולהיעזר

יכולת לתת

גמישות

נקיטת עמדה פעילה
מדרגה אחת בכל  -ההתקדמות נעשית בצעדים 

פעם מהמקום בו הפרט נמצא בזמן נתון
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  חוסן הינו תהליך ולא תוצר ולכן רמת החוסן

.הנפשי אינה שווה לכל עת ובכל מצב

 המודל הרב מימדי נובע מתולדה של ההכרה כי

חיי הנפש של האדם מורכבים ממימדים שונים 

-ואין אפשרות לתארם מנקודת מבט חד

.מימדית
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(.90, אילון ולהד)ד "ר מאח"גש

 גישת ששת ערוצי ההתמודדות מבוססת על התיאוריות

.והאסכולות השונות שהתפתחו במהלך השנים

מונותאערכתמ

ברהח

ימיוןד

וףג

כלש

גשר
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(.90, אילון ולהד)ד "ר מאח"גש

סגנון התמודדות הכרוך בחושים-וף ג.

(.התמצאות במרחב ועוד, שמיעה, ראייה)

,  עשיית מאמץ, סגנון התמודדות זה כולל תנועות גוף

ביצוע תרגילים גופניים  , עשייה, פעילות, שימוש בכוח

.מפרכים וקיום קשרים עם הטבע
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כלש

שפירושו לסמוך על  , סגנון התמודדות-כל ש

.יכולתנו לחשוב בצורה הגיונית ותבונית

לתכנן , ללמוד דברים חדשים, להעריך סיכונים

לנתח בעיות  , לגלות שיטות חדשות, מראש

.ולמצוא פתרונות
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גשר

היכולת להתמודדות רגשית והמודעות -גשר

.לרגשות

היכולת לבטא את הרגשות

: בדרכים המאפשרות פורקן רגשי כגון

.נגינה ועוד, פיסול, ציור, ריקוד, משחק, כתיבה, שיחה
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מונותאערכת מ

אמונה באלוהים או בכוח עליון-מונותאערכת מ ,

.אמון באדם אחר ואף אמון בעצמי

.טיפוח האמון והתקווה, תפילה-דרכי התמודדות
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ברהח

קשרים חברתיים ותמיכה חברתית מעידים על  -ברהח

חברים  , לשתף בני משפחה, דרכינו להזדקק לאחרים

לעזור ולקבל עזרה  , קרובים ומטפלים מקצועיים

.  למלא תפקיד ולפתח מנהיגות, מאחרים

הקשרים מתחילים במעגל המשפחה והחברים ומתרחבים  

.לקבוצה ולקהילה
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מיוןד

שורש היצירתיות שבנו המאפשר לנו לחלום-מיוןד  ,

לחפש  , להשתנות, להיות אינטואיטיביים וגמישים

לגלות דרכי התמודדות , פתרונות בעולם הדמיון

חדשות עם מצבי מצוקה ולשנות את הנסיבות  

.הבלתי רצויות אליהן נקלענו
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כל אדם מפתח במשך חייו  

.את דפוס ההתמודדות הייחודי לו

ומשלב יסודות  , תהליך זה מתפתח כל הזמן

.סביבה ולמידה, (תורשה)ביולוגיים 
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מרבית האוכלוסייה הנחשפת למצבים  

טראומטיים מראה תגובות שונות בטווח 

.הקצר

.החלמה ספונטנית: ולאורך זמן מתרחשת
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. תגובת פחד  מפעילה את מערכת האזעקה של הגוף
בעקבות זיהוי איומים( 'הזעה וכד, דופק לב מואץ)מופיעים סימנים גופניים 

.חיצוניים או פנימיים  שיש להתגונן מפניהם

!תגובת הפחד שומרת עלינו. קשב, זהירות, מאפשרת ערנות 

פחד
.  התגובה הטבעית השכיחה ביותר לנוכח איום ממשי

חרדה
.מקור האיום יכול להיות פנימי או חיצוני ולא תמיד ברור

,  כאשר תגובות אלה נמשכות אחרי שהחוויה הטראומטית חלפה
.הן מפריעות לתפקוד

.אירוע מאיים אינו מהווה כשלעצמו מדד לסוג התגובה  ולמשך הזמן שלה

ההבדלים-חרדה , פחד
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חוסן והתמודדות עם מצבי לחץ
תגובות מצוקה וסימניהן

גוף:

.שינויים בשינה ואכילה, תחלואה, נשימה, סחרחורת, מתח, עוררות, כאבים

שכל  :

בלבול, קושי בחשיבה בריכוז ובזיכרון

רגש:

אדישות, עצבות, מתח, חרדה, בושה, כעס

התנהגות  :

,  הרעה במצב לימודי, ציניות, סגירות, תוקפנות, תלות, פאסיביות, שינויים בהתנהגות

.אקטיביות, בריחה, קפיאה, בכי, חשש מחושך ולהיות לבד, תלונות על כאבים, נטייה לרוגז
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עם מצבי לחץחוסן והתמודדות

דרכי פעולה להתמודדות
 מותר הכול-להרגיש

איתור משאבים ואסטרטגיות להתמודדות

זיהוי צורך בהתערבות נוספת

מחנך, הורה-המבוגר : התפקיד מחייב

כלים:

,  החזרת שליטה, בטחון, הבניית מידע, התאמה למצב-התנהגותיים

.רציפות והמשכיות

דמיון  ,חיפוש משמעות, פרופורציה, הכחשה-קוגניטיביים 

.חשיבה חיובית, הומור, ויצירתיות


