
 תושבי הערבה היקרים

הילדים לא בבית הספר או בגן, סוף  .גיע ונדמה שאיבדנו את תחושת הזמןמחג הפסח 

השבוע מרגיש כיום חול וחלקינו יבלו את החג לבדם. אבני הזמן איבדו ברגע אחד 

  ממשקלן והפכו לאבק.

. הזמן המתקדם, משך גם טרם ימי הקורונה, שגרת יומנו הייתה בנויה ממשימות ושגרה

אותנו קדימה ויצק בנו משמעות ותקווה. ואילו עכשיו, הזמן זוחל ומתמהמה. כיצד נמצא 

 אם ההרגשה היא שהזמן עומד מלכת? את התקווה למחר טוב יותר

תקווה היא שאיפה לעתיד מספק יותר מזמן הווה. ללא תקווה ניוותר עם ייאוש. היכולת 

נו כבני אדם לחוש אמון. מקורה של היכולת לקוות הוא בתחושה לקוות קשורה ליכולת של

הראשונית של התינוק היודע כי הוריו הנפרדים ממנו, ישובו במהרה. וכשההורים אכן 

מיטיב ובטוח וניתן מקום הוא המוכר לנו חוזרים לתינוקם, מתבססת התחושה כי העולם 

 .אמוןבו לתת 

השמש זורחת כל בוקר מחדש, שוקעת בליל  -ם, רגילים לבטוח בעולמנודאנו, בני הא

וחוזר חלילה. כאשר המציאות מפתיעה אותנו והלא צפוי מתרחש, אנחנו המומים משום 

 -בטוח בסביבתנושלמדנו לבטוח בעולם. והנה הגיעה לפתחנו תקופה בה מנחים אותנו לא ל

א של לא ללחוץ יד, לא להתקרב לאחר, לא לצאת מפתח ביתנו ועוד. כך, כפועל יוצ

התפשטות הנגיף, ככל שההנחיות מתרבות תחושת האמון הבסיסי שלנו כבני אדם הולכת 

 תקווה?האם כך יקרה גם למתמעט, הולך וומתמעטת.  ואם האמון 

חמלה היא רגש המבטא תחושה של השתתפות בצער ובסבל של האחר ומלווה ברצון להקל 

בכאבו הפרטי ובכאבו של  ולהפחית מן התחושות הללו. החמלה מאפשרת לאדם להכיר

בבסיס החמלה זאת משום ש :פתח לתקווהההאחר. החמלה כלפי עצמי וכלפי האחרים היא 

אם האחר יכול לחוש בסבלי ומנסה להפחיתו הרי שאבטח  -בני אדםמונח האמון בין 

כך, שבמקום בו יש חמלה בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו וסביבתו, תתבסס ואאמין בו. 

 .תחזור התקווה -שת האמון, ועם האמוןבו שוב תחו

 



ולא אחת, קשה לנו  -אנשים חולים, המצב הכלכלי מדאיג -בימים האלה המציאות מייאשת

להחזיק את התקווה ואנו מתעטפים בתחושה של עייפות ועצב. אולם, אם במציאות הזו 

נחוש חמלה ולבנו יתמלא אט אט בתקווה.  ,טוהר מידותונפגוש טוב לב, תום, רצון טוב 

 .. המציאות עדיין מורכבת. אבל יש לזכור: בסדק אחד יכול לחדור אורטיפין טיפין

 :וכמה המלצות מעשיות

 גם אם טעיתם היום ויצא מכם -חמלה עצמית היא הבסיס לחמלה כלפי האחר .1

ל ומחר שוב חוסר סובלנות כלפי הילדים, ההורים, בני הזוג.. אפשר להתנצ למשל,

 לתרגל סבלנות.

כשאנחנו בתוך הסיטואציה אנו מתקשים לראות את  -תתרחקו מהסיטואציה .2

התמונה כולה ומהר יותר אנחנו מתמלאים בייאוש ובעצב. עצרו. תתרחקו, וכנסו 

 שוב. תתפלאו לגלות שהדברים נראים עתה אחרת.

אמרו  לפעמים לא צריך לחפש סיבות מדוע הדברים הם כפי שהם. -ככה זה .3

לעצמכם "ככה זה" "אין ביכולתי לשנות את המציאות כעת" יש מקרים בהם לא 

 יועיל לנסות ולהבין למה.

תאווררו מילים, רגשות, מחשבות שלכם וחלקו אותם עם  -דברו, דברו, דברו .4

 אחרים. היו פנויים גם אתם להקשיב.

יר שהחמלה קיימת חשוב להזכיר כי אנחנו נמצאים בשבילכם, להחליף מילים חמות ולהזכ

 בעולם גם כשמחשיך מעט.

 בברכת חג חרות שמח,

 ערבה -המחלקה לשרותים חברתיים


