
 
 

 מחשבות מעשיות על קורונה וההתמודדות עימה 

  פרופסור מולי להד

  . המלצות מעשיות להתמודדות פעילה.2. מנגנון הרציפויות.  1המסמך כולל: 

. משמעות השם כתר או נזר וכמובן שהדבר נובע מהדמיון בין צורת הוירוס נתחיל בשם של הוירוס
 ודמיונו לכתר. המטרה שלנו צריכה להיות להפחית את השליטה של "המלכה קורונה" על חיינו . 

  מדוע קורונה מפחידה אותנו?

ישים . אי וודאות וחוסר שליטה מפגחוסר שליטהועוד יותר מכך אי ודאות  האדם הוא יצור ששונא
 בהתמודדות באי וודאות.. אך לאמיתו של דבר היצור האנושי מומחה חוסר אוניםאותנו עם תחושת 

אין עוד יצור שלוקח "סיכונים" מול אי הוודאות בחייו כמו היצור האנושי. דוגמאות מחיי היומיום לא 
  חסרות בואו נבחן כמה:

לו ויתפתחו לאנשים מוצלחים, מצליחים התקווה הגדולה של כולנו שילדנו ייולדו יגד -הולדת ילדים - 1
  ועוד. אך האמנם יש לנו "תכנית ביטוח" לכך? ודאי שלא ובכל זאת אנו יולדים ומולידים ואוהבים ילדים.

הרוב המוחלט של הזוגות בעולם העומדים בפני חתונה חווים חששות מחד ותקוות ואהבה  -חתונה - 2
ישאים ייפרדו או יתגרשו. האם זה מפריע לנו ורצון לקשר מאידך. בעולם המערבי אחוז גבוה מהנ

להיכנס לאי הוודאות הזו? לא! אגב היחיד שמנסה [לשווא] להכין אותנו הוא הרב הקורא את הכתובה 
שהיא בעצם הצהרה מה יקרה אם הנישואין הללו לא יצלחו...אבל מרבית הקהל שאינו בקיא בארמית 

 רק מחכה לדעת כמה כסף החתן רושם.
מרבית הנהגים יוצאים לדרך תוך תחושה של שליטה במשימה. הם אינם עסוקים  -נהיגה ברכב - 3

או  80או  60בעובדה שהם יושבים בקופסא שעובי הפח שלה מספר מילימטרים... ושאמנם הם נוסעים 
קמ"ש אבל גם הרכב ממולם נוסע במהירות זו או אף גבוה ממנה. כן שוב אנחנו לוקחים סיכון  90

 ודאות.ונכנסים למצב אי 
לעבור מקום ועוד מבחירה אבל אם מישהו יכפה עלינו מעבר למקום   -להחליף עיסוק אנחנו מוכנים  - 4

 אחר או יטיל עלינו תפקיד שלא רצינו בו, נחוש אי נוחות גבוהה ותחושת חוסר שליטה. 

 אז מה מפחיד כל כך דווקא בקורונה?

 הפצתו הוא בלתי נראה. אי הנראות של הגורם המפחיד. למרות שקבלנו הסבר על דרך  

 .ההד התקשורתי העצום 
 .אסוציאציות היסטוריות עם "מגפות" שחיסלו אוכלוסיות שלמות למשל באירופה 

  שלילת חופש התנועה. -ההסגר 
 .אי הידיעה מתי ימצא חיסון 
 וכמובן המשמעות שקורונה יכולה לגרום למוות . 

פחד זה מלווה אותנו כמעט מלידתנו  -אנושי הינו הפחד העמוק והגדול ביותר של היצור ה פחד המוות
עת הילד מבין שמוות הוא ענין אוניברסלי (כל דבר חי עתיד למות ) בלתי  7או  5ובמובהק בערך מגיל 

 הפיך, (ושגם יקיריו של הילד ואף הוא עצמו ימותו יום אחד.

ל את חיינו כאילו מה אולם כיוון שפחד זה כה עצום אנו עושים מאמצים להסיח את דעתנו מהנושא ולנה
  שהיה הוא מה שיהיה: "אתמול מנבא את מחר" .

מאפשר לנו לחוש שליטה על חיינו ולנהל אותם אשר  תיורציפוהלמנגנון זה אנו קוראים מנגנון 
 למרות הידיעה העמוקה שיום אחד לא נהיה.



 
 

 איך ניתן להפוך את הרציפויות לפעולות מעשיות ?



 
 



 
 

     

 מי אנחנו:

פרופ' מולי להד במטרה לתת מענה לתושבי "קו  יבקריית שמונה ע" 1981נוסד בשנת [ ע"ר]  משאביםמרכז 
 ילדים, מבוגרים, מערכת החינוך ומערכות מוניציפאליות: רווחה, חינוך, בריאות, פסיכולוגיה ומינהל. העימות"

הפך המרכז למוביל ומתווה דרך במעשה ובמחקר ברחבי הארץ ובעולם כולו. מזה ארבעה עשורים  מאז היווסדו
עוסק המרכז בהכנת תכניות לטיפוח חוסן והתמודדות ובהכנת תכניות להתמודדות בשעת חירום במערכות 

  .icspc.orgwwwקהילה, חינוך, בריאות ורווחה בכל חלקי הארץ.
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