
 

 קהילה בצל הקורונה

 

הקדמה למדריכות באהבה מהמערך הפסיכוסוציאלי: המצב שבו אנחנו נמצאים היום הוא מצב שעלול 

ו רק בגלל תחושת חוסר הוודאות להיות מורכב ומעורר חרדה הן עבורנו והן עבור החניכות שלנו, ול

שאנחנו חווים כרגע. חשוב מאוד במפגש הזה לייצר מרחב נעים ובטוח בשיחה הווירטואלית כדי 

כי הכל לגיטימי.  -שאפשר יהיה לחלוק את החששות האלו, לצחוק עליהם, להתעצבן, ולחוות כל רגש 

ב או מרגישה צורך לדבר חשוב מאוד לבקש מהחניכות שאם מישהי מהן חווה מצוקה סביב המצ

שאפשר לתאם זמן לדבר בטלפון, ושגם העוסים זמינים טלפונית בכל דבר ועניין. חשוב במיוחד לשים 

לב לנורות אדומות במקרים שבהם יש חניכים שלהם מורכבות בבית, כי הם נמצאים בבית כל הזמן וזה 

ש קושי עם ההורים אחרי יציאה הופך דברים לבעלי פוטנציאל נפיץ. לדוגמא, אם אנחנו יודעים שי

מהארון, או בית שבו יש לנו חשד שההורים אלימים באיזשהו אופן, חשוב במיוחד לשים לב גם לסימנים 

הקטנים ביותר כדי לוודא שהחניכים שלנו שמורים ומוגנים. בכל שאלה חינוכית אתם מוזמנים להתייעץ 

כמובן גם כן. אם אתן זקוקות לאוזן קשבת זו גם עם רכזות החינוך ובמידה ויש צורך להפנות לעו'סיות 

 סיבה טובה ליצור קשר עם העוסיות. אנחנו כאן בשבילכם.
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בזמן שאנחנו מחכים לתוצאות הבדיקות עבור כמה אנשים נדבקו בקורונה , תבינו את זה : כולנו בעצם 

 נבדקים!

כולנו מהחוזק הכלכלי שלנו, למנהיגות של הפוליטקאים שלנו ועד ההאחריות של כל אחד ואחת מאתנו, 

נמצאים בכור היתוך , כך שלאיך שנעבוד ולאיך שנתנהל כאזרחים ושכנים יהיו השלכות חשובות על 

 ההמשך.

 אנחנו נבחן על היכולות שלנו להתנהל בחוסר וודאות ובמצוקה.

 על היכולת שלנו לשים את האינטרסים שלנו כקבוצה לפני האינטרסים שלנו כאינדבידואלים.

 א יהיה.זה נשמע קל, אבל זה ל

 כאומה, אנחנו נתבקש לעשות הקרבות לזמן ממושך.

 הסבלנות שלנו תעמוד למבחן.

תבונתם של כל מתכנני אספות, מנהלי כנסים, מעבידים, אנשי דת, מנהלי קמפיינים, מנהלי ליגות ספורט 

 או מנהלי קונצרטים תבחן.

 תית שלנו תבחן.ההתמודדות במצבי לחץ של מערכת הבריאות שלנו ושל רשת הבטחון החבר

 אפילו היכולת שלנו לספור תבחן:



 

זה יגיע ישר למפתן הדלת שלנו, מאחורי הגב או ישר לראש: כשאנחנו נצטרך לספור את מספר קופסאות 

השימורים שלנו או את מספר ימי החופשה שנשארו לנו, כל זה על מנת להבין איך לנווט בין לשמור על 

 ת ושגרה.בריאות המשפחה לבין שמירה על שפיו

 

 אולי אפילו השכנים שלנו יבחנו! 

 האם נחלוק אוכל עם המשפחה שנמצאת מבעד לדלת מולנו?

 המחויבות שלנו לחברה הגדולה תבחן.

 כל אחד מאתנו יצטרך לעשות צעדים קטנים לעבר המטרה הגדולה.

 יש כאלה שיצטרכו לתת יותר מאחרים.

קורונה עבור משפחה חד הורית, שלא יכולה  האם שאלתם את עצמכם מה המשמעות של שתי שבועות

 להרשות לעצמה להחסיר עבודה?

או על משפחה שהילד שלה מקבל את הערכים התזונתיים הבריאים שלו מארוחה מסובסדת שהוא מקבל 

 במוסד לימודים כזה או אחר?

 אנחנו הולכים להבין את משמעות המילה "חיוני".

האנשים שמוכנים להרים את ידם , ללבוש חליפת מגן עבור אנחנו הולכים ללמוד דבר או שניים על 

 משלוחי אוכל, או תרופות, או להתייצב למשמרות שלהם השוטרים, רופאים, עובדי ציבור או מכבי אש.

 בדרך אנחנו גם לומדים דברים חיוניים על עצמנו.

 חלק מאתנו למדנו איך לשטוף ידיים בדרך הנכונה. 

 ם עוינים כלפי אסייתים, איטלקים או כל מי שמשתעל בציבור.חלק מאתנו פתחו סטריוטיפי

 פתאום אנחנו צריכים לאבטח את הבטחון שלנו כשאנחנו נתקעים בבידוד בבתים ולהבין מה באמת נחוץ.

 יין? אינטרנט? פריכיות? 

 האם אי פעם תהיתם אם באמת ישר תפנו להורים בעת משבר?.

 היגים שלנו, חלק כבר נכשלו במבחן התגובה המהירה..הוירוס גם יבחן את יכולתנו לבטוח במנ

 ההנחה שלנו לגבי הכוח הבלתי מוגבל של המדינה שלנו גם תבחן.

 הוירוס לא מאוים על ידי כוחנו לא אכפת לו מהכוח הטכנולוגי שלנו או הצבא שלנו.

 זה "פולש עם שיוויון הזדמנויות" , אולי יש לקח בזה.

 גזעי הגאוגרפי או המיני לא משנה דבר עבור הוריוס.השוני האתני שלנו, הדתי, ה

 כולנו בני אדם , וכולנו פגיעים, וכולנו בכל העולם עומדים בפני אותו איום.

אבל חלק מהכוח האמיתי של המדינה שלנו זה היכולת שלנו לזמן אחדות ובטחון קולקטיבי כשאנחנו 

 מתמודדים מול איום ממשי.

 אינו את זה במרוץ לירח.ראינו את זה בזמן מלחמות, ר

 האם אנחנו רואים את זה עכשיו בהתפרצות הוירוס?

 העובדה שזו עדיין שאלה ללא תשובה מפחידה אותי.

 

 זה המבחן שאנחנו נאלץ לעבור.

 


