
   

  

 

 מיינדפולנס בימי קורונה

 פסיכותרפיסט גופני ויועץ חינוכי – מאת: יוסף עמרני

 תמי-מרכז קהילתי ביתרכז תכנית עמיתים, 

 

 ותבמהלך חיינו. היא דורשת מאיתנו הסתגל חווינומכל מה ש כמעט התקופה האחרונה שונה

שארות יה או , לחיצת ידייםמרחק חברתי שמירה על כמולהרגלים חדשים ) ותשומת לב

לסדר חברתי חדש  ם לתקופה(ולהתרגל )גם א דאות, מכריחה אותנו לחיות עם חוסר ו(בבית

 ארגון מחדש שלתנו דורשת מאי למעשה, תקופה זו כל מה שהכרנו עד היום.חר מוא

 .שלנו לחברינו ומכרינו שלוםההחל מיציאה מהבית ועד ברכת  פעולותינו הבסיסיות ביותר

וטומטיים הרגלים או את אותם פעולות שנותדורשים מאיתנו ל מומחי בריאות ורפואה שונים

 ., כלומר בשאיפה להיטיבהבריאות שלנו ושל הסובבים אותנולמען  ,סתגלניים לתקופה לכאלו

כעת  הם מבקשים מאיתנו כל התמורות הקשורות בסדר החברתי הישן והטובואם לא די ב

 ר פעולות בסיסיות לחלקנו הקשורות במגע חברתי מיטיב ומרגיע. ממספ מנעילה אף

הוא תרגול מדיטציות שונות  ממקום מיטיב ומרגיעשיכולים לחבר אותנו לתקופה  הכליםאחד 

וביניהם מדיטציית מיינדפולנס המעודדת אותנו לשים לב לפעולות ומחשבות בצורה סקרנית 

תפיסה מחשבתית במסגרתה מביאים ל תמתייחסמיינדפולנס . במטרה להיטיב ולא שיפוטית

בצורה מכוונת ולא שיפוטית  , למתרחש ברגע הזה,את המודעות למה שקורה כאן ועכשיו

  מתוך תשומת לב וסקרנות לרגשות, לחושים, להתנהגות, לפעולות ולמחשבות.

  מודעות לפעולות מעלים במסגרתן מיינדפולנס יכול להיעשות במגוון דרכיםתרגול 

אך גם בדרכים נוספות  ,ת ביותר( לרוב דרך מדיטציהועד המורכבו והיומיומיות )מהפשוטות

  לב למה שמתרחש כאן ועכשיו בצורה מכוונת ולא שיפוטית. תשומתההנחיה ל המשמרות את

תשומת  היכולת להעביר אתמתוך  עולהש ,הגדולים של תרגול מיינדפולנס אחד היתרונות

לגירוי, וכך מתוך תשומת לב היא היכולת שלנו לבחור את התגובה  ,פעולותלגירויים או ל הלב

להביט על פעולותינו "מלמעלה" כלומר מנקודת מבט לפעולות אוטומטיות מתאפשר לנו 

תיו מעבר לאיכויו. אחרת לפעולסקרנית )וכמובן לא שיפוטית( ומכאן בדיוק יכול לצמוח שינוי 

 :זו בתקופה דרכים בהן תרגול מיינדפולנס יכול לעזור לנו קיימות מספר המרגיעות



   

 התנהגויות אוטומטיות. עוזר לנו לעצור .1

 מיטיבה ומותאמת יותר. מעבר להתנהגות .2

יכול להיות בעל השפעה חיובית על המערכת  מיינדפולנסכי תרגול  מציעיםמחקרים  .3

 .Black & Slavich, 2016; Davidson et al., 2003))  החיסונית

מיים שלנו העוזרים ככל שאנו יותר קשובים אנו בונים ומרחיבים את המשאבים הפני .4

 ,.Galante et al)שלנו החוסן ו עוצמות נפשיות כמו תחושת העמידותלנו לחזק 

2018; Kemper & Khirallah, 2015; Colgan et al., 2019.) 

 עצירת התנהגויות אוטומטיות:

להפחית את הסיכוי  ורונה מספר הנחיות להתנהגות שנועדמשרד הבריאות פרסם לאח

לא לצאת )ולא לכף היד(,  בפנים, להשתעל למרפק מגע: להימנע מהןו הקורונהלהתפשטות 

ת ידיים, ולשמור על מרחק חברתי של שני מטרים ולהימנע מלחיצמהבית ואם כבר יוצאים אז 

 חיבוקים ונשיקות.

בעלי  ,מיינדפולנס, אלמנטיים מרכזיים בתרגול האליה תשומת הלב לפעולה והסקרנות

 אנשים המנוסים בתרגולופעולות אוטומטיות. השפעה חיונית כשאנו רוצים לשנות הרגלים 

תגובה לחוויה גופנית מציקה בזמן בודאי מכירים היטב את הפיתוי לפעול  מיינדפולנס

 במקום בו נוצר גירוי לגעתפיתוי בפני ה את העמידה בעצמם מתרגליםמדיטציה ולעיתים אף 

תגובת אליו ) נגיבב לגירוי בטרם מציב בפנינו את האתגר לשים ל לתרגוה כך. מגרד עורי

 ם, ללא תגובהלתת לו להיות ש לנו תאפשרומתמיד י בעזרת תרגול מתמשךו (למשל גירודה

 .אליו

יכול להיות מיטיב כל כך בתקופה זו מכיוון שהוא מביא אותנו לשים לב  מיינדפולנסתרגול ה

אף לשנות אותם. השלב הראשון במעבר מטייס  ,כתוצאה מכך ,וטומטיים ובהמשךלדפוסים א

להתאים את  נדרשנו מילדותנואוטומטי לכיוון שינוי ההרגל הוא המודעות אליו. כפי ש

ההתנהגות שלנו לסיטואציה החברתית, כמו למשל להימנע משחרור גזים או חיטוט באף 

הגות שלנו גם כדי להפחית את הסיכויים בחברה, אנו יכולים ללמוד להתאים את ההתנ

ירוס הקורונה. כאמור, השלב הראשון הוא העלאת המודעות לפעולה, מודעות ולהדבק בו

כנס לתבנית ההתנהגות עוד יאט תוכל לה-שבהתחלה תגיע רק לאחר ביצוע הפעולה ואט

גירוי בתרגיל הבא נוכל לתרגל תשומת לב ל בטרם הרעפנו חיבוק אוהב )ומדבק( למכר אהוב.

 בפנים ללא תגובה אליו:

 .נשב במקום נוח, בצורה נוחה לנו 

 .ניקח נשימה עמוקה ונעצום עיניים 



   

 ?איך  נתחיל לשים לב לכל גירוי בפנינו. האם נוכל רק לשים לב לגירוי ולא להתנהג אליו

האם אנו חשים בטמפרטורה מסוימת? כמו מה מרגיש הגירוי? עקצוצים?  הגירוי מרגיש?

 קירות? נפתח אליו סקרנות. נמלולים? ד

  ,נתמקד בנשימה שלנו וכל פעם שתגיע מחשבה על הגירוי נשים אליה לב, מבלי לפעול

 ונחזור חזרה למיקוד בנשימה. מה קורה לנו כשאנו לא מגיבים אליו?

  נוכל לתרגל זאת שוב ושוב, ועם התרגול תעלה ותתקבע המודעות לתחושה לא לפעול

 מודעים יותר ויותר לנגיעות בפנינו. היהנ ד בתרגולוככל שנתמיעם הזמן  בתגובה לגירוי.

      מעבר להתנהגות מיטיבה:

שמירה  כמוומותאמת לתקופה,  תנהגות מיטיבההנחיות משרד הבריאות מעודדות מעבר לה

חיטוי או על מרחק חברתי )של שני מטרים(, לחיצת מרפקים או רגליים, עבודה מהבית, 

. הקפדה על הנחיות אלה יכולה להפחית את לעיתים קרובות ולזמן ארוך יותר יפת ידייםשט

 הסיכון להתפשטות והדבקות בווירוס הקורונה.

הוא שהוא מותאם לעולם )המשתנה( בו אנו  מיינדפולנסאחד היתרונות הגדולים של תרגול ה

מהלך הפעולות היומיומיות ב קוחותעמידה ובעיניים פחיים היום ושניתן לתרגל אותו גם ב

  הבסיסיות ביותר )המוכרות והאהובות עליי למשל הן בזמן נהיגה ושטיפת כלים(.

א שטיפת ידיים תדירה עם סבון ולמשך יה מעלהאחת ההנחיות שקיבלנו לאחרונה ומוזכרת 

   :קשובהת הצעה לתרגול שטיפת ידיים על מנת להטמיע את ההרגל מצורפ. שניות 20

 .נגש לברז הקרוב אלינו ונעמוד מולו. בינתיים, ללא פעולה 

 מחשבות שעולות בטרם אנו שותפים את \תחושות\ניקח נשימה עמוקה ונשים לב לרגשות

 ידינו.

  נושיט את ידינו לפתיחת הברז )בד"כ פעולה אוטומטית, ננסה לשים גם לב כיצד אנו פותחים

שים אליו? איך אנו ניגשים לפעולה? כמובן ללא את הברז? מהר? לאט? איך אנו ניג

 .שיפוטיות אלא רק מתוך תשומת לב(

  לאחר שפתחנו את הברז נוכל להושיט את ידינו מתחת לזרם. נשים לב כיצד אנו מושיטים

נשים לב לטמפרטורה של המים, איך היא מרגישה  את ידינו? אחת אחת? שתיים יחדיו?

זרם המים, האם הוא חזק? חלש? נוכל לשים לב גם לנו? נעימה? חמה? קרה? נשים לב ל

נסתקרן לגבי הצלילים כמו מה?  לקול המים הנשפכים על ידינו ועל הכיור, איך זה נשמע?

 .מהחוויה העולים

 .נשפשף את ידינו אחת בשנייה וננסה לשים לב למגע שלהן אחת בשנייה 

 עם סבון מוצק(  בזמן זה נוכל לשפוך על ידינו קצת סבון נוזלי )ניתן בהחלט לתרגל גם

מתוך תשומת לב למקום אותו אנו  בצורות שונות נשפשף את ידינו אחת בשנייה ונעסה אותן

מהזרת ועד  -מקרצפים ולתחושה בו, החל משורש כף יד ימין דרך כף היד וגבה, האצבעות 

, ונמשיך ומתחתיהן אותן גם ננקה, ציפורנייםלעביר את תשומת הלב שלנו לאגודל, ולבסוף נ



   

לתחושות,  ולא שיפוטית בצורה סקרנית שים לבבמהלך התרגול נ באותו אופן ביד שמאל.

שוב ללא תגובה או פעולה אליהם  –בזמן השטיפה המודעת רגשות ומחשבות שעולים 

 ומתוך הסבת תשומת הלב חזרה לפעולת השטיפה.

  נשטוף את ידינו במים להורדת הסבון מתוך תשומת לב לפעולה ולסבון הנשטף מידינו

נו אחת בשניה, למגע המים לריחות ונשפשף אותן אחת בשניה )נוכל לשים לב שוב למגע ידי

 ועוד...( 

 קח כמה נשימות ונעביר את תשומת הלב לסגירת הברז.ינ 

  ,לאחר שסגרנו אותו ננגב את ידינו היטב ולאט במגבת, נשים לב למגע המגבת על היד

לריחות באוויר, לתחושה בכף היד, לרגשות ומחשבות שעולים בעקבות שטיפת הידיים 

 נחזיר את הקשב לפעולת הניגוב. וניגובם ומששמנו לב

 השפעת תרגול מיינדפולנס על המערכת החיסונית:

( 65כפי שהודיעו רשויות הבריאות וירוס הקורונה מסוכן במיוחד לאנשים מבוגרים )מעל גיל 

מספר מחקרים מציעים כי בכוחו של תרגול מיינדפולנס לחזק ולבעלי מערכת חיסונית חלשה. 

ערכו מחקר שבדק כיצד   ,.Davidson et al)2003) דוידסון וחבריו את המערכת החיסונית.

מוחיים וחיסוניים אצל נבדקים בריאים. במחקרם הם תרגול מיינדפולנס משפיע על שינויים 

מדדו פעילות חשמלית מוחית, לפני, מיד אחרי וארבעה חודשים אחרי סדנת מיינדפולנס של 

 מושפעות חיוביתעותי באיזור מוחי הקשור בשבועות. תוצאות המחקר הראו שיפור משמ 8

אצל קבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת שלא קיבלה כל התערבות. נוסף על כך הם 

מצאו כי אצל נבדקים מקבוצת הניסוי המערכת החיסונית של הגוף פיתחה יותר נוגדנים 

של האיזור  נמצא כי עוצמת הגדילה לשפעת מאשר אצל נבדקים מקבוצת הביקורת. לבסוף,

 ניבאה את העוצמה של הנוגדנים שפיתח הגוף לשפעת. השפעה חיוביתהמוחי שאחראי על 

ממצאים אלו מציעים כי בכוחו של תרגול מיינדפולנס להיטיב עם פונקציות חיסוניות של הגוף. 

 2015 -ל 2003מחקרים התערבותיים בנושא שנכתבו בין השנים  20-מאמר שסקר וניתח כ

תרגול לכך ש )שחזרו על עצמן בתוך המחקרים(מצא ראיות נבדקים  1600-כ וכללו יחדיו

מיינדפולנס תורם ליצירת פרופיל חיסוני סלוטוגני מיטיב. בפרט, נראה כי לתרגול מיינדפולנס 

 & Black) תאית הזדקנותודלקתיים ועם פרמטרים של הגנה -קשר מיטיב עם תהליכים פרו

Slavich, 2016). 

 עמידות וחוסן: -נפשיות חיזוק עוצמות 

מאפיין מרכזי של תקופה זו הוא החוסר ודאות והעמימות המלווים אותנו מול המצב החדש 

ירוס הלא מוכר. במצב זה כמעט כולנו נדרשים להתרגל למציאות החדשה בין אם זה דרך ווהו

ל היערכות לפיטורים ממקום העבודה, יציאה לחל"ת או במקרה הטוב עבודה מהבית. נוסף ע

כך, למי מאיתנו שיש ילדים נדרש להתמודד עם הצורך והרצון שלנו להעסיק אותם בפעילויות 



   

כשאפשרויות התמרון, שקיימות בימי חופש רגיל כבר כמעט ולא קיימות, מאחר שמקומות 

 .מהבית כזו אוסרות יציאההבילוי והפנאי סגורים ומאחר שהנחיות משרד הבריאות 

יכול לחזק תחושות חוסן ועמידות בקרב  תרגול מיינדפולנסמציעים כי ים מספר מחקר

בארה"ב )וכלל  מרפאת יוםבקרב עובדי  ועמידות שבדק שחיקהאוכלוסיות שונות. במחקר 

שבועות של מיינדפולנס  8רופאים, אחיות, מתמחים ועוד( עברה קבוצת הניסוי סדנא של 

(Mindfulness Based Wellness and Resilience) לא רק . תוצאות המחקר הראו כי

אלא אף הובילו ללכידות שמדדים של עמידות ושחיקה היו נמוכים יותר לאחר ההתערבות 

. במחקר  ,.Colgan et al)2019גדולה יותר בצוות המרפאה ולטיפול מסור יותר בחולים )

אמפטיה ( ועמידות) תחושת חוסן נפש אונליין על-נרחב שבדק את השפעתו של תרגול גוף

אטניות, עובדים סוציאליים ממקצועות הבריאות )כמו אחיות, דיה הטרוגנית יאוכלוסי אצל

ים מובהקים נפש )שתורגלו אונליין( היו קשורים לשיפור-נמצא כי מודלים של תרגולי גוף ועוד(

מיינדפולנס מבוסס  במחקר אורך שבדק האם תרגול , אמפטיה וחוסן.וחדים במדדים של לחץ

לעלייה בעמידות בפני גורמי דחק ולתחושת חוסן ( יכול להוביל MBSRהפחתת לחצים )

בתחושת  שיפור אשבועות( נמצ 8נראה כי אצל קבוצת הניסוי )שעברה סדנת מיינדפולנס בת 

 .(Nila, Holt, Ditzen & Aguilar-Raab, 2016החוסן ובעמידות מול גורמי דחק )

 

 :סוף דבר

תקופה זו היא יוצאת דופן בקנה מידה היסטורי. אנו נדרשים לחשב מחדש את פעולותינו ואת 

התקין  ממשי על הסדר החברתי אם לא די בכך נוצר איוםאורחות חיינו, כמעט בכל מובן. 

עלול וכבר הביא רבים מאיתנו אלו   . שילובם של שתי תמורותוהטוב המוכרהישן, 

 תרגול מיינדפולנסלכפי שהצעתי במאמר זה, . ובעצמתן לא מוכרות באפייןלהתמודדויות 

רות לשנות ם האפשקיימים מספר השלכות חיוביות בהתמודדות עם אתגרי התקופה וביניה

  חיזוק המערכת החיסונית הגופנית והנפשית.מיטיבה ו להתנהגות מעברהרגלים, 

התנסויות חדשות ומיטיבות. המציאות ל חפת נוצר ,כיום, יותר מתמידלמרות כל אלו, 

 לתחושות לרגשות ולפעולות במודעותו להיות בקשבללמוד  דווקא לנו יכולה לאפשר החדשה

ולהיטיב  להסתקרןכדי להביט,  ביום רק כמה דקות אפשר לעצמנו לקחתנ אולי אםכך,  שלנו.

ובעיקר  חכמיםלעבור אותה כולנו בריאים, חזקים, , נוכל בתקופה יוצאת דופן זו עצמנו עם

 .שלנו ולסביבה , לאהוביםלעצמנו יותר מודעים
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