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הורים יקרים. 

בימים אלו אתם נדרשים להתמודד עם מציאות חדשה ומורכבת בשל הצורך

בבידוד ביתי של ילדכם שנחשף/ה לחולת קורונה מאומתת. הבידוד הביתי הוא

פעולת מניעה בהוראת משרד הבריאות. השהייה של ילד בבידוד יכולה להיות

חוויה לא פשוטה הן עבורו/ה והן עבור הוריו. תפקידנו כמבוגרים הוא לנסות

ככל שניתן להפוך את הבידוד לאתגר, להפיק את החיובי מהמצב וכל זאת יחד

  אנו מצרפים עם הכלה, תמיכה ועידוד ברגעים הקשים ביותר. במכתב זה

עקרונות והמלצות בתקווה שיעזרו לכם/ן לעבור תקופה זו בצורה מיטיבה.

              מידע אמין ברוגע 
         לימדו היטב את הנחיות משרד הבריאות 

         חשוב לתת מידע אמין לילדכם. ההסבר צריך להיות תואם גיל.

         התיווך צריך להיות רגוע וסבלני. ככל שההורה בטוח יותר בעצמו ובמסר              

         כך זה יקל על הילד לקבל את המצב ולמצוא את הכוחות להתמודד. 
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          היבטים רגשיים

המצב עשוי לעורר בילדכם ובכם מגוון רחב של רגשות שליליים וחיוביים:

דאגה, חרדה, תסכול, בדידות, שמחה, חמלה, אחווה ועוד. כל טווח הרגשות

נורמלי ולגיטימי. 

          היו אמפטיים ותנו תוקף לכל טווח הרגשות.

          שמרו על אופטימיות ושדרו אמונה בילד ובכוחותיו להתמודד עם המצב. 

          השתמשו בהומור ובמשחקיות. 

           עזרו לילדכם למצוא דרכים שעוזרו לו להתמודד. 

שיום דרכי ההתמודדות ותחושה של מסוגלות עוזרים ברגעים קשים: מה יכול

לעזור לך? ( רעיונות: ספורט, דמיון, שיחה עם הורה/חבר, יומן בידוד, סדר

יום..... ).

         במידת הצורך התייעצו והיעזרו בעצמכם.
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       היבטים חברתיים
       

       בידוד שונה מבדידות: השקיעו בפעילויות משותפות בדרכים מגוונות.           
       לדוגמה: משחקים מקוונים, ארוחות משותפות בזום, פרוייקט 

       משותף שניתן לבצע בתנאי בידוד, שעת ספורט משותפת, שיחת נפש מעבר        

       לדלת/טלפון/זום. 

       עזרו ועודדו את ילדיכם להיות בקשר מגוון ורציף עם חברים ובני משפחה.       

       חשוב לעזור לילדכם ליזום מפגשים וירטואליים ( זום, סקייפ, טלפון )         

       ובמידת הצורך לעזור לקרובים/חברים ליזום מפגשים כאלו.  מומלץ לרווח    

      מפגשים כאלו לאורך היום ולאורך בשבוע ( כדי למנוע הצפה מצד אחד      

      ופרקי זמן ארוכים מידי ללא תקשורת חברתית ) מצד שני.  

              שגרה
        סדר יום. מומלץ לבנות סדר יום  עם "צ'ופרים"(דברים שהילד יחכה להם)     

        במהלך היום/שבוע.

        חשוב להתגמש בתקופה כזו ומצד שני חשוב עדיין לשמור על גבולות       

        ועקרונות שלנו כהורים. לדוגמה:  ניתן להגדיל את זמן 

        המסך של הילד בתקופה זו אבל עדיין להגביל לזמן "הגיוני". 
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        בדיקת קורונה
בדיקות הקורונה חשובות על מנת למנוע את המשך שרשרת ההידבקות.

בדיקה זו עלולה להיות לא נעימה ולעורר חשש בקרב ילדים. תפקידנו כהורים

לשדר ביטחון בחשיבות הבדיקה ולשדר אמונה  בכוחות של הילד להתמודד עם

החשש. כדי להתמודד עם המצב חשוב: 

          להכין את הילד באופן ענייני, אמיתי ותואם גיל: למשל,

          זו בדיקה חשובה כדי לוודא שאתה לא חולה בקורונה. אנחנו רוצים        

          לוודא שלא נדביק אחרים ללא כוונה. למשל: " בבדיקה יהיה איש/ה 

          לבושים לבן אשר בעזרת מקל עם צמר גפן בקצה ייקחו דגימה של רוק 

          מהפה ומהאף. זה יכול להיות לא נעים אבל זו בדיקה קצרה ומהירה". 

          במידה והילד חושש חשוב לשמוע ממה הוא חושש, כמובן לתת תוקף 

          לחשש ויחד עם זאת להביע ציפייה ברורה כי הבדיקה חשובה. 

         חשוב לבדוק מה  יכול לעזור, למשל: שיחה מקדימה קצרה עם הבודק,         

         חפץ שיכול להחזיק ביד, שימוש בדמיון, צ'ופר "הגיוני" לאחרי הבדיקה, 

         לדבר עם חבר שעבר את הבדיקה וכמובן כל רעיון אחר מציאותי שהילד      

         עצמו מציע.

        חשוב לעודד את הילד על דרך ההתמודדות שלו.



 שירות פסיכולוגי חינוכי

ימים אלו יכולים להיות מורכבים ומאתגרים עבור חלק מהילדים וההורים.

אנו תקווה ואמונה כי בכוח ילדיכם ובכוחם לצלוח תקופה זו בצורה הטובה

ביותר האפשרית. 

השירות הפסיכולוגי חינוכי של חבל יבנה נמצא כאן עבורכם.

במידת הצורך מוזמנים לפנות אלינו. 

ניתן להשאיר הודעה קולית בטלפון 08-8622125.

ניתן להשאיר הודעה ( sms או ווטסטאפ ) במספר  0502548061.

ונחזור אליכם בהקדם.

 

שפ"ח חבל יבנה


