
 
 

 

 בס"ד

 איגרת להורים במרום הגליל בעקבות סגירת מסגרות החינוך

כחלק מהמאמץ להפחית ולהגביל את  ההתפשטות של וירוס הקורונה, הוחלט על סגירת מסגרות החינוך עד 

יום  מקשים עלינו ועל -לאחר חופשת הפסח. המצב משתנה מיום ליום, חוסר הודאות והשינויים בחיי היום

 זו  הינה לתת לכם, ההורים,  כלים להתמודד עם המצב טוב יותר.   הילדים. מטרת איגרת

 חשוב שתדעו:

. אם אתם תצליחו לשדר לילדכם שאתם בשליטה, הם ישמחו הורים הם העוגן הרגשי החשוב ביותר עבור ילדים

 להאמין לכם. חישבו על מה עוזר לכם להירגע ותפרגנו לכם את מה שאפשר בנסיבות הקיימות. 

. הסבירו לילדכם מה קורה בצורה כנה וברמה המתאימה לגילם. היו קשובים ס ואחראי מפחית חרדהידע מבוס

לשאלות של הילדים ונסו לענות עליהם. במקרים רבים, הם לא מוטרדים ממה שמטריד אתכם אלא מדברים 

 לצפיה לחץאחרים לגמרי. יש חומרים רבים באינטרנט המסבירים יפה את הנושא באופן מותאם לילדים 

 .בסרטון

ורי חדשות המתרכזים שאינם תואמי גיל. בנוסף, צמצמו חשיפה לשיד הגבילו חשיפה לתכנים בתקשורת

 בקורונה.  

. הקפידו על שעות שינה וארוחות משותפות. חישבו אילו עוד 'משבצות' פעילות שגרה היא דבר מבורך ומרגיע

הייתם רוצים להכניס ליום. מומלץ לשבת יחד עם הילדים וליצור מערכת לשבוע הקרוב. עודדו יצירתיות בהכנת 

ירה, ספורט, למידה. נסו לגוון ולנצל את הזמן ללימוד משותף של תחומי המערכת. ניתן להכניס פעילויות של יצ

 עניין.  

במידה וניתן, דאגו להפגיש בין ילדים. בידקו אלו פעילויות מתקיימות בישוב.  חברים זה דבר חשוב בכל גיל.

כלו להתפנות העזרו אחד בשני ל"קייטנת הורים", חברו יחד כל יום מספר ילדים באחריות הורה אחד, ובכך תו

לשגרת יומכם.  במידה ולא ניתן, עודדו את הילדים ליצור קשר עם חבריהם באמצעות הפלאפון, המחשב וכו'. 

 לרוב, הילדים יכולים להסביר לכם איך משתמשים בטכנולוגיה.  

. . תנו לילדכם תפקיד בבית וחזקו אותו על ביצוע התפקידעזרה לאחרים מגבירה תחושה של שליטה ומסוגלות

חישבו יחד עם ילדכם, איך ניתן לסייע לאחרים בבית, במשפחה, בשכונה. עודדו ילדים בוגרים לבלות זמן עם 

 אחיהם הצעירים. במידה שניתן לצאת מהבית, עודדו ילדים להתנדב במקומות שונים. 

קשבה(, ריקוד,  . עיסוק במוזיקה )נגינה, היצירתיות היא ערוץ נפלא לעידוד ביטוי רגשי ולתעסוקה חיובית

אומנות )ציור, קיפולי נייר, דמויות מפלסטלינה, בנייה בעץ, צביעת קירות(, בישול,  יסייע לכולם להעביר את 

תשאלו את  -הזמן בצורה נעימה יותר. יש סרטונים כיום כמעט בכל תחום המסבירים ומראים איך ליצור דברים  

 הילדים. הם יראו לכם . 

עודדו את הילדים לצאת החוצה להליכה, ריצה, רכיבה על  מאוד להפחתת מתח.  פעילות גופנית  מועילה

 אופניים, משחק כדורסל, כדורגל. למי שמתאים, הציבו מטרה והתאמנו לקראתה. 

אם אתם או ילדכם חשים מתח, דאגה , אל תהססו לפנות אלינו. זה טבעי!  –תקופה זו מעוררת מתח ודאגה 

תלותיות מוגברת, נסיגה או שינוי בהתנהגויות. אלו תגובות טבעיות וידועות למצבי  ילדים צעירים נוטים להראות

 לחץ. 

 צוות השירות הפסיכולוגי נמצא כאן כדי לסייע!

 2096012-052  ניתן לפנות אלינו בטלפון  

 ונשמח לעזור !     22:00בכל יום עד השעה 

 

 בברכה, 

 דורית לוי     עמית סופר

 מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי   מרום הגליל ראש המועצה
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