
הורים יקרים,
אז שוב סגר, חגים, למידה מרחוק....

 ממש מורכב! ובכל זאת מה עושים!? 
איך שורדים את התקופה הזאת כשלפעמים 

נדמה שאופטימיות זאת המשימה הקשה ביותר?!
שנה חדשה החלה ואיתה תקוות רבות, 

אך עוד לפני שהספקנו להתרגל לגן ולבית 
הספר ובקושי להכיר חברים חדשים ואת 

הצוות החינוכי, הכול נסגר למספר שבועות. 
הסגר הנוכחי תפס את רובינו לא מוכנים.ות ובעיקר את הילדים.ות המתרגשים.ות 

שהתחילו את השנה לא מזמן. 

בברכה שנה טובה ובריאה
אגף החינוך

והשירות הפסיכולוגי - גני תקווה 

לכן הכנו כמה טיפים להתמודדות עם הילדים.ות בתקופה זו:

שיחה פתוחה ואמיתית- כדאי לשוחח עם הילדים.ות באופו גלוי ומותאם על השגרה 
החדשה והמשתנה שלנו (היום יש בית הספר/גן ומחר כבר לא, חזרה לזום, משימות 

מהבית...). 

התייחסות לקשיים- אם הנושא עולה, ניתן לתת מקום גם לאי-הוודאות תוך שמירה על 
מסרים חיוביים ועל חיזוק תחושת הבטחון והתקווה ("לא ברור עדיין מתי נחזור באופן 

מלא אבל אנחנו נלמד גם מהבית ונשמור על קשר עם חברים.ות...") 

 שגרה מותאמת- רצוי לייצר שגרה בבית, אך שגרה שמותאמת למשפחה שלכם.ן., עם 

לוח זמנים ומשימות ריאליים שניתן יהיה לעמוד בהם בקלות. זאת בכדי לייצר חווית 

הצלחה עבור הילדים.ות וגם עבורכם.ן. 

 הפקת לקחים מהסגר הקודם- מה רצוי לשמר (מה עזר להירגע, מה היה מהנה, מה 

נתן תחושת בטחון ולכידות משפחתית) ומאיזה "מלכודות" כדאי להימנע. 

 הטענה רגשית לעצמנו, ההורים - התגובות הרגשיות של הילדים.ות למצב נשענות 

על המסרים המילוליים והבלתי מילוליים של ההורים. אז קודם כל נשימה עמוקה... קחו 

את הזמן גם לעצמיכם.ן (אפילו כמה דקות) להירגע, לפעילות כיפית, לחשיבה על מה 

באמת מטריד אתכם.ן ומה יכול לסייע. ככל שאתם.ן תהיו רגועים.ות יותר ונינוחים.ות 

יותר כך גם הילדים.ות. 

 עידוד לקשרים חברתיים - נסו לעודד את הילדים.ות ליצור קשר עם חברים.ות (בכל 

המדיות האפשריות), משפחה מורחבת, מורה/גננת או שכנים.ות. אם נראה כי יש פחות 

מוטיבציה לאינטראקציות חברתיות חשוב לא להפעיל לחץ כבד אך כן להסביר, לעודד, 

ליזום ולנסות למצוא יחד עם הילדים.ות את הדרך המתאימה ביותר עבורם.ן לשמור על 

קשר. 

תשומת לב למצבים רגשיים שונים - כדאי להיות ערניים.ות למגוון תגובות רגשיות 
שעלולות לצוף, כל מכלול התגובות והרגשות הוא אפשרי וטבעי. גם אם קשה להכיל את 

התגובות של הילד.ה, עצם ההקשבה לתחושותיו.ה ויצירת מקום בטוח להתבטאות הם 

חלק חשוב מהתמיכה. 

הבעת אמון ביכולת ההתמודדות - של הילדים.ות ושל כולכם.ן כמשפחה והיו 
ערניים.ות למי מילדיכם זקוק.ה להתייחסות מיוחדת.

שמחה והומור- מסייעים מאוד להתמודדות במצבי משבר ובפיתוח תחושת חוסן. רצוי 
לשדר אופטימיות, לחפש ולמצוא נקודות חיוביות גם במצב במורכב הזה ולנסות 

להשתמש בהומור ואווירה טובה בסביבה המשפחתית. לפעמים גם חיוך קצת מאולץ 

בהתחלה עושה את העבודה, אז קדימה לחשוף שיניים ולעטות חיוך (:

לא בטוחים.ות או חוששים.ות? פנו להתייעצות. במקרים בהם מופיעים סימני 
מצוקה כגון: חוסר תאבון, הסתגרות בחדר, חוסר מוטיבציה, הפרעות שינה והתבודדות, 

ובכל מקרה בו אתם.ן חשים.ות שישנם שינויים קיצוניים בהתנהגות או בביטוי הרגשי, 

רצוי לפנות להתייעצות עם הגננת/ המורה / היועצת. 

ניתן לפנות גם לשירות הפסיכולוגי בטל' 03-534348 או במייל 
shulaf@gantik.org.il , בימים א-ה בין השעות 8:30-15:00. מענה יינתן ע"י 

פסיכולוג.ית המסגרת החינוכית בהקדם האפשרי, ובכל מקרה תוך 24-48 שעות.


