
סגנונות התמודדות  

במצבי לחץ

ודרכים להשתמש בסגנונות אלו להרגעה עצמית
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גוףסגנון התמודדות מבוסס 

כימית של המוח ומעוררות תגובות -חוויות לחץ משפיעות על המערכת הנוירו

פיק ברכיים  , הזעות ורעידות, סחרחורת ובחילה, גופניות אופייניות כגון כאבים

הרפיות שרירים  , תרגילי ספורט. לכל תחושת לחץ ישנו רכיב גופני. וכדומה

.  והרפיות נשימה מסייעות להחזיר את המערכת הגופנית לאיזון רצוי

http://retro.education.gov.il/cherum/download/kelim2.pdf

http://retro.education.gov.il/cherum/download/kelim2.pdf


שכלסגנון התמודדות מבוסס 

כדי להקטין את תחושת חוסר  . תחת לחץ החשיבה שלנו מתערפלת ומשתבשת

יש לעזור לעצמנו בארגון , האונים ולפתח גישה חיובית של התמצאות ושליטה

הנוקטים בסגנון התמודדות קוגניטיבי יעשו . מחדש של התפקודים הקוגניטיביים

.  הבנה של הדברים וניתוח מידע, שימוש בתהליכי חשיבה כגון איסוף מידע

http://retro.education.gov.il/cherum/download/kelim3.pdf

http://retro.education.gov.il/cherum/download/kelim3.pdf


רגשסגנון התמודדות מבוסס 

עצירת הביטוי הרגשי . מגוון רחב של רגשות מתעוררים עקב מצבי לחץ

שחרור וביטוי רגשי . עלולה להיות מסוכנת לבריאות הנפשית והגופנית שלנו

אישית יכולים לתרום להפחתת תחושת הלחץ -ברמה האישית או הבין

.  והמצוקה

http://retro.education.gov.il/cherum/download/kelim4.pdf

http://retro.education.gov.il/cherum/download/kelim4.pdf


אמונהסגנון התמודדות מבוסס 

כמו כן התקווה חיונית  . האמונה מעניקה משמעות למצוקה ולסבל

חשוב  . מערכות אלו עלולות להתערער במצב לחץ ומשבר. להישרדות

.  בערכים ובחיפוש משמעות, לחזק את התהליך הפנימי הקשור באמונות

http://retro.education.gov.il/cherum/download/kelim5.pdf

http://retro.education.gov.il/cherum/download/kelim5.pdf


חברהסגנון התמודדות מבוסס 

מסתמכים בעיקר על המשאב החברתי כגון  , הנוקטים סגנון התמודדות חברתי

המשאב הזה אינו  , על בסיס הוראות משרד הבריאות, לכאורה. השתייכות לקבוצה

ישנה חשיבות רבה לקשרים ,  כי בתקופה מעין זו, אולם חשוב לציין. רלבנטי כעת

ישנה , בנוסף(. זום וכדומה, סקייפ) על כן מומלץ שימוש באמצעי און ליין . החברתיים

.  חשיבות רבה להעצמת החוסן המשפחתי בתקופה זו

http://retro.education.gov.il/cherum/download/kelim6.pdf

http://retro.education.gov.il/cherum/download/kelim6.pdf


דמיוןסגנון התמודדות מבוסס 

הנוקטים סגנון . השכל והרגש, פעולת הדמיון מאפשרת דיאלוג בין הגוף

יצירתיות  , מסתמכים בעיקר על שימוש בדמיון, התמודדות בעזרת הדמיון

הפלגה בדמיון מאפשרת הסחת דעת והפוגה במצבי מצוקה  . והומור

.  מתמשכים ומחזקת את החוסן הנפשי

http://retro.education.gov.il/cherum/download/kelim7.pdf

http://retro.education.gov.il/cherum/download/kelim7.pdf
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