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 ,הורים יקרים

כולנו נמצאים יחד בתקופה יוצאת דופן. אנו פונים אליכן/ם עם מידע, הצעות והנחיות על מנת לסייע 

 בהתמודדות ותמיכה לילדים בתקופה הקרובה.

בעקבות ההנחיה על סגירת מוסדות החינוך בארץ במטרה לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה ומספר 

רובה בבית. תקופה זו עלולה להעלות מגוון רגשות, החל משמחה על החולים, ילדכם יישארו בתקופה הק

חששות ודאגה מפני הבאות. לכם כהורים יש תחושת פגיעות, פחד, החופשה הלא צפויה מהלימודים ועד ל

תפקיד מרכזי בהסבר המציאות לילדיכם ואנו ממליצים לקיים איתם שיח גלוי על המצב ולהעביר בצורה 

. נוסף התושביםם ובריאות המדגיש שהשהייה בבית היא לצורך שמירה על בריאות מאוזנת מסר של הרגעה

ילדים ובני נוער מוצפים בדרך כלל בידע רב, שרובו אינו מתווך ואינו מותאם לגילם, דבר המקשה על כך, 

על יכולתם לראות את הדברים בצורה מאוזנת המאפשרת התמודדות יעילה. לאור זאת, הם עלולים לפתח 

 .ת ופחד, שעלולים להתגבר וליצור חוויית חוסר אוניםחששו

 הילדים:להלן מספר דגשים להורים שעשויים להקל על התמודדותם של 

אם תצליחו לשדר לילדיכם שאתם  -הורים הם העוגן הרגשי החשוב ביותר עבור הילדים .1

ד כמה זה ע בשליטה, הם ישמחו להאמין לכם. חישבו על מה עוזר לכם להירגע, ותאפשרו את

 ת.שניתן בנסיבות הקיימו

לשוחח בצורה רגועה, ללא פרטים מיותרים  -לשוחח עם הילדים בצורה גלויה ופתוחה על המצב .2

נבואות זעם". שיח ישיר, המותאם לשלב ההתפתחותי של הילדים ובני הנוער, תיווך המידע "ובלי 

ת הקורונה המתאפיינת מומלץ להעביר מסר על ייחודיוצריך להיעשות בצורה רגועה ומאוזנת. 

 בנטייה להתפשט מהר, אך מידת החומרה היא לא יותר משפעת רגילה.

מבוגרים מנהלים לעתים שיחות על נושא קשה  -להימנע משיחות "מעל ראשיהם של הילדים" .3

ליד ילדים צעירים מתוך מחשבה שהילד לא מבין. חשוב לזכור שהבנה חלקית וחשיפה לטונים 

יקים. ילד קולט את המסרים הבלתי מילוליים, חלקי מידע ועלול לצייר מז המודאגים של השיחה

תמונה, המפחידה לעתים הרבה יותר מהמציאות עצמה. שיחות של מבוגרים יש לנהל עם 

מבוגרים. לילדים חשוב להסביר עניינית את המצב כרגע, להדגיש מה ניתן לעשות ולהימנע 

 .מתחזיות

גם כאשר נחשפים לחדשות  -יה והן ברשתות החברתיותלהגביל צפייה בחדשות, הן בטלוויז .4

עיסוק תמידי בהן עלול לגרום לאי שקט, מתח ולחץ גם למבוגרים. לאלו שיש להם  ,מהימנות

העיסוק המתמיד בחדשות עלול להעצים את החרדה. כדאי לצמצם ולווסת  ,ממילא נטייה לחרדה

זקים האפשריים של החשיפה את הצפייה של ילדים צעירים ולשוחח עם המתבגרים על הנ

 .המוגברת

חשוב ליצור שגרת יום אצל כל מי שנמצא בבית. שגרה שתבטא יום  -לשמר שגרה ככל הניתן .5

חולין של פעילות ולא שבת. מומלץ לייצר לוח שגרה לפי ימים ושעות ולמלא אותו עם הילד או 

חזקת את הביטחון, המתבגר, שיהיה שזור בפעילות הכוללת יצירה, ספורט ולמידה. השגרה מ

שלמרות מה שהשתנה, ישנם עוד חלקים רבים בחיינו שנשארו כפי שהיו, והם מהווים עוגן ונקודות 

 .אחיזה
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מתן תפקידים לילד מחזק תחושת שליטה במצב  -מתן תפקידים עם משמעות ועזרה לאחרים .6

של ביטחון ותקווה. תפקידים שונים, גם אם הם "קטנים", הם בעלי פוטנציאל חיובי ותחושות 

כולים להיות קשורים בסידור ותרומה לתחושות מסוגלות וליכולת לנהל מצבים. התפקידים י

הכנת אוכל, יצירת קשר עם הסביבה המשפחתית והחברתית באמצעים טכנולוגיים. תנו  הבית,

 (.בבית, במשפחה, בישוב)ישבו איתם גם איך ניתן לסייע לאחרים לילדיכם תפקידים בבית, וח

 ך.לכל אלה יש כוח מרפא ותומ -לחזק קשרים חברתיים במגוון דרכים ולהגביר לכידות חברתית .7

בהתפשטות וירוס הקורונה קיים סיכון להגברת פירוד וניכור, עקב החשש מהדבקה. אך דווקא 

חברתיים ולמנוע פירוד וניכור. חישבו עם הילדים כיצד עכשיו יש לעשות הכול כדי לבסס קשרים 

או  (לשים ממתקים בפתח הבית, להתקשר בטלפון או בווטסאפ)ניתן לסייע לחבריהם שבבידוד 

להיפגש אם הדבר מתאפשר עם חבר או שניים המתגוררים בסביבה. מחקרים חדשים מוכיחים 

 .לשקוע בחרדהנמצא בסיכון נמוך בהרבה  ,שמי שפעיל, מעורב ואקטיבי

יכולות מאוד  , כל האפשרויות הנ"למשחק, יצירה, צפייה בסרט, בישול, טיול -דעתליצור הסחות  .8

  .לסייע. אם הפעילות נעשית בחברת ההורים היא משמחת הרבה יותר

בדיחות ויחס קליל לנושא בהחלט יכולים להרגיע, לשמח ולאפשר גיוס כוחות  -להשתמש בהומור .9

 .התמודדות נוספים

, אומנות (נגינה, האזנה, ריקוד)עיסוק במוזיקה  -יצירתיות היא ערוץ נפלא לעידוד ביטוי רגשי .10

לכולם להעביר  ואו בישול, יסייע )קיפולי נייר, פיסול בפלסטלינה, בנייה בעץ, צביעת קירות ,ציור(

ור את הזמן בצורה נעימה יותר. כיום יש ברשת סרטונים בכל תחום המסבירים ומראים איך ליצ

 .דברים

תשומת לב כזו חשובה מאוד. אם הוא מסתגר בתוך  -יותרלהקדיש תשומת לב לילד שקשה לו  .11

ממעט לקחת חלק בפעילויות מצופות, מדווח על חוסר תיאבון, מדבר על פחד שמקשה עליו , עצמו

 לישון, אפשרו לו לשתף אתכם ואל תבטלו את הרגשתו. שאלו אותו מה יכול לעזור לו להירגע בתוך 

המצב המורכב, למדו אותו לבצע נשימות עמוקות ועשו זאת עמו, הציעו לו הסחות דעת 

 .שמתאימות לו, חברו יחד משפטים מחזקים ומרימי מצב רוח ותלו אותם במקומות בולטים בבית

 

השירות הפסיכולוגי, מבקשים להביא לידיעתכם כי במהלך תקופה זו אנו עומדים  אגף החינוך ואנו, 

הנכם מוזמנים לפנות  ם.ל שאלה או רצון בסיוע פסיכולוגי ותמיכה רגשית, לכם או לילדיכלרשותכם בכ

 לשירות הפסיכולוגי או ישירות  יועצת/אל פסיכולוג המסגרת באמצעות הגננת/המחנכת

  15:00עד  9:00ה' בין השעות  -השירות יפעל בימי א'  08-8593565בטלפון:  

 1-800-200-583בטלפון  106ות,  ניתן לפנות למוקד במקרים חריגים, מעבר לשעות הפעיל

 

 בברכת בריאות טובה,

 ד"ר מרסלה ליפרמן    ענת קוך

 מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי  מנהלת אגף החינוך
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