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           15/3/2020 
 "ט אדר תש"פי                                                                                                                     

 ותושבים יקרים, הורים

 התפרצות וירוס הקורונה וסגירת מסגרות חינוך מחייבת התארגנות משפחתית למציאות חדשה. 

כיצד ננהל את השהייה בבית?  בו נתארגן ביחס לעבודה ולמשפחה. שאלות רבות עולות באשר לאופן

ם למרחב ולפעילות? עולות שאלות לגבי כללי הזקוקיעל הילדים? מה עושים עם מתבגרים איך שומרים 

 .עודים, רצף הלמידה, פעילות הפנאי והניקיון, מפגשים משפחתיים וחברתי

 

מדובר . תחילה לחוויה שלנו ההורים לצות בנוגע לילדים, חשוב להתייחסלפני שנציג מספר המ

, מתח כלכלי מהצפות קדילא חווינו. תחושות של חוסר ודאות, קושי לעוד בהתמודדות חדשה ש

שעולות בקרבנו  דאגה לקרובים, כל אלה מזמינים אותנו לשים לב לרגשות ומחשבות ותעסוקתי,

 המבוגרים, ולחפש את מקורות התמיכה שלנו.

 

במצבים של חוסר וודאות ולחץ, הכלי המרכזי והחשוב ביותר להתמודדות הוא השיח בין הורים לילדים. 

המתווכים את המציאות לילדים ולבני הנוער ומעצבים את דרך  אלה לכם ההורים יש תפקיד מרכזי. אתם

 ההתרחשויות. שיחה פתוחה, המכילה את החששות מחד, ומאידך, מעבירה מסר של הבנתם את

 . ההתמודדות וחוסן הרגעה, ביטחון וידיעה שיש על מה לסמוך, בכוחה לסייע לילדים בגיוס כוחות

 

 : כם לפתח חוסן ולהתמודד באופן מיטבי בתקופה זומספר עקרונות כדי לעזור לילדלהלן 

בונה ומחסן.  חשוב לשדר אמון בכוחנו כמשפחה ובכוחם של הילדים להתמודד, יש בכך מסר .1

מצבים שונים, להדגיש את  אפשר להיזכר בחוויות עבר שחיזקו אותנו כמשפחה, שצלחנו יחדו

ח באופן פשוט, בהיר ורציף כך מידע שמועבר לילדים, צריך להיות מנוס". ביחד"הכוח של ה

 לגילם. תיווך העובדות והרגשות יעזור להם לבנות את כוחות ההתמודדות ויחזק את שיתאים

פחד, ( תחושת הביטחון שלהם . מומלץ לתת מקום לשאלת שאלות, לבטא את מגוון הרגשות

ל רגעי קצת ע , להקשיב להם, ולראות יחדו מה יעזור להתמודד עם הרגשות, "ספר לי(דאגה

הרגשות, כמו ציור  הפחד, קל הרבה יותר לפחד ביחד". אפשר להיעזר במגוון ביטויים של

 . הקורונה, ציור של הפחד, כתיבת חמשירים, ועוד

ותחושת  ילדים, בני נוער וכולנו, בוגרים כצעירים, זקוקים לשגרה והיא מעניקה לנו ביטחון .2

פעילויות מגוונות, כולל  מור על סדר יום, עלשליטה. יש לשמור על שגרת החיים ככל הניתן, לש

יצירה, אומנות, כתיבה, בישול, למידה,  ,משחקים, לעסוק בספורט)פעולות הפגתיות למיניהן 

 וכו'(. סידור הבית, 
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מאמינים כי ידע הוא כוח,  כולנו ובמיוחד ילדים ובני נוער מושפעים מחשיפה לחדשות ולמדיה ואנו .3

לתכנים המותאמים ליכולותיהם ולגילם  לכוון את הילדים ובני הנועראך 'הכל במידה'. חשוב 

לאירוע. כמו כן חשוב לתווך את הנאמר, להבהיר בשפה  ולווסת את החשיפה לתכנים הקשורים

 .המוגנות שנמסרים לנו מול הקורונה מותאמת ולחזק את אמצעי

עשות בהקשר למצב ולחזק רוצים ל בשיח עם הילדים ובני הנוער, חשוב לשאול אותם מה הם היו .4

)לחשוב על מעשה טוב כלפי אחרים יכול לסייע  במצב בדרך זו את תחושת המשמעות והשליטה

 לילדים להרגיש בעלי ערך ולחזק אותם(. 

 

לשים לב להתנהגויות  במצבים של לחץ וחוסר וודאות עשויות להופיע תגובות של נסיגה ותלותיות. יש

 . להתייעץ עם אנשי מקצוע ניתן ,באופן קיצוני. במקרים כאלההנראות לכם, ההורים, כחריגות 

 מקצועית.  לפנות ולקבל עזרה אפשרגם במקרים בהם אתם המבוגרים חשים לחץ וחרדה, 

 

אווירה חיובית בבית, השקעה בזמן איכות משפחתי ובחוויות חיוביות יכולה לנתב את המתח למקום *

 בונה ומחזק עבור כולם. 

 

העמדה של כולנו  חזקתהה נמדד ביכולת העזרה ההדדית, בתמיכה במצבי משבר, בחוסן של קהיל*

שימו לב אחד  .נתמודד גם עם אתגר זה עבור כולנו, בזכות האחריות האישית, ותחושת התמיכה יחדו

 לשני, נסו לראות מי יכול לקבל מכם תמיכה ומי צריך את עזרתנו. 

 

רגנות מחדש, כולנו שותפים להתמודדות ומדובר עלינו לזכור שככל שהמצב הנוכחי מחייב התא

 בתקופה שתחלוף ונוכל לחזור לשגרת החיים המוכרת לנו. 

 

מתן  פסיכולוגים יהיו בכוננות לצורך .יחד עם כל צוות המועצה זמינים לסייעאנו בשירות הפסיכולוגי 

זה יש לפנות . לצורך קבלת סיוע או שלכם במקרים של מצוקה של ילדיכםמענה טלפוני לכל פנייה 

ינתן בכל ימות יאשר יפנה את הפניות לפסיכולוגים, שירות זה  09-7960200בטלפון למוקד המועצה 

 .20:00 – 08:00)כולל שישי ושבת(, בין השעות  השבוע

 

 בריאות לכולם                

 השרות הפסיכולוגי חינוכי        

 לב השרון         


