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 ים בתקופת הסגר? ד מתמוד  איך 

נראה שאף אחד לא הכין אותנו לתקופה נוספת של סגר. ושוב שגרת חיינו מופרת, שנת  

 לימודים נקטעת ותוכניות לחג משפחתי הופכות לאסורות. 

אנו השירות הפסיכולוגי החינוכי גדרה יודעים שאלה עיתות לא פשוטות. לא למבוגרים  

 וודאי לא לילדים. לכן אספיו כמה דרכי התמודדות לשיפור החוסן האישי והמשפחתי: 

 

כאלה שיחברו אותנו לקרקע ויתנו  כל בני האדם זקוקים לעוגנים.    -עוגן 

הרגלים, קביעות.  לכן שתקופת  לנו תחושה של מוכרות. מהם עוגנים? שגרה, 

חלקן שגרות ישנות, ולתוכן לשלב שגרת   -הסגר מומלץ לשמר שגרות חיים 

סגר קבועה. שגרה עשויה להיות פעילויות הנעשות בשעות שונות של היום, שעת קימה,  

 שעת שינה וכו'. 

 

בתקופה של ריחוק חברתי, בו אנו נאלצים לשהות ב"ד"   -רשת תמיכה

חושת הבדידות, הניתוק והנסיגה מקשרים חברתיים. חשוב  ת  גדלהאמותינו 

וונים או  ק , אם באמצעים מדד את הילדים לשמר קשרים חברתיים לעו

רשת תמיכה הינה יחסים של אהבה וקרבה. משפחה הינה    בהתאם להנחיות. 

רשת התמיכה החשובה ביותר, זכרו לאפשר וליצור עם ילדיכם/בני זוגכם ועצמכם זמן  

יח, זמן של שיתוף בתחושות ואיוורור רגשות. מומלץ אפילו לעגן זמן זה  של עצירה וש

 באופן קבוע בסדר היום.

 

דווקא כעת יותר מתמיד, הגוף שלנו צריך לנוע.   -עילות גופניתפ

הידועים כמפחיתי סטרס, תורמת      שחרור הורמונים ל   גורמתתנועה  

למצב הרוח ויוצרת אקטיביות שחשובה שמיוחד בימים בהם אנו נוטים 

לסגת לפסיביות וחוסר תזוזה. אמצו לכם זמן לפעילות גופנית בשגרת  

      ואף מומלץ   -ספורט יחידני מותר -היום. זכרו

 

כל  היטיב ויקטור פרנקל להגיד שכל מי שיש למען מה יוכל לשאת   -מטרות

איך. דווקא כעת יותר מתמיד יש לנו הזדמנות להאט את הקצב, לבחון את  

הדברים החשובים לנו באמת בחיים, לבחון פנימה את רחשי ליבנו ולתכנן  

 את חיינו ברגע הנוכחי והחייים שלאחר הסגר. 
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זכרו! המצב הוא מצב זמני. חיינו כעת אינם כפי שאנו   -עוד תזרח השמש

 בו לקדמותם. מורגלים, אך הם ישו

  

  -לעצמי , חמלהיום הכיפורים מתקרב, והינה הזדמנות לגלות חמלה -חמלה

בחרדת קיום, או נאלץ לחלק קשב בין  אלי ההורה. ההורה שיושב בבית ועסוק  

עבודה אינטינסיבית לצעקות ילדים. הורה זה ראוי לחמלה. חבקו את עצמכם  

הערכים ההוריים באהבה וגלו חמלה למגבלותיכם. בצידם הגדירו את 

 ליהם שמרו באדיקות. ע המרכזיים ומהם הקוים האדומים מהם לא תרצו לחרוג, ו 

 

גביר קשיים בחיק  vידוע כי תקופה זו עשויה להגביר תחושות שליליות, לגרום ללחץ ול 

 באם ילדכן מגלה קשיים, או תרצו להיועץ בנו, אנו כאן בשבילכם     המשפחה.

 גדרה.  –שירות פסיכולוגי חינוכי 

 יחד נעבור את התקופה 

 

 .  9:00-15:00ה בין השעות  -קו לתמיכה רגשית פתוח בימים א 

בטלפון    106מעבר לשעות הפעילות ניתן לפנות למוקד    08-8593565טלפון:  

1800-200-583 . 

 

 

 

 


