
 

 

   

  

 
 אייר תש"פ

 

 צוות יקר,
עם מצבים  התמודדנדרשנו ל . בתקופה האחרונההמתבקשים להתחיל לחזור לשגראנו  הבימים אל
בהתמודדויות עם נתוני החיים החדשים ומצאנו  יצירתיות גילינו, ועל משפחתנו למדנו על עצמינו חדשים, 

כולנו מצפים ברגשות  . הקשר עם המשפחה, החברים והעמיתים לעבודהיצירת ושמירת פתרונות ל

גישים חשש מר בעוד אחריםחשים הקלה גדולה  חלקנומעורבים לקראת החזרה לשגרה המיוחלת. 
אחרים היו רוצים לשהות עוד קצת בעוד  םיחזור לקדמות שדברים. חלקינו כמהים ודאגה לנוכח הבאות

ונדירות לזמן משפחתי אפשרויות חדשות  תמזמנ משדרת הגנה ואףשהיה בבית , שכן הבית השמורב
 . נעים ומכיל

 

דומה לפגישה מחודשת לאחר פרידה ממושכת מחברת  בידוד וסגר תתקופ לאחר החזרה לשגרת החיים

במפגש  להתנהג אחד עם השנייה ניתןבעבר, לא  הקרובה ילדות או קרוב משפחה. למרות ההיכרות

, ולעשות זאת נה ומה נותר כפי שהיהזהות מה השתללהסתגל זו לזו, . יש צורך פעם"כמו "בדיוק  הראשון

 .הישנה והמוכרתאך גם לא השגרה  רוםשגרת חילא זו כבר  .שותבזהירות וברגי

 היעדר רצף ושגרה תקופה של ודים לאחר תקופה ארוכה בבית,חשוב לזכור שהילדים חוזרים ללימ

ודרכי  המשפחות ,ין הילדיםת בנושוהחוסר ודאות וחוסר יציבות. של של שינויים יומיומיים,  ,מוכרת

דים לישנם ישאך יתכן מהזמן המשפחתי האינטימי, נהנו ש . יש ילדיםהשונות הנה גדולה ההתמודדות

בעקבות בעיות  למצוקותבבית  שנחשפו. ישנם ילדים עצבו כעסתסכול, חרדה,  בתקופה זושחוו 

הצליחו העסיקו את עצמם בפעילות ו, חופשה תנהנו מתחושש ילדים נםיש. ודאגות כלכליות במשפחה

יש לתת את הדעת בעוד אחרים חוו את הימים כבליל של שעות ללא הכוונה וללא שגרה.  ,להיות יצירתיים

 לשונות זו, כמו גם לשונות בדרכי ההתמודדות. 

 כדאי .רציפות בחוויית הילדים לכן חשוב לבסס מחדש תחושת -עהרציפות החיים נקטזכרו ש•

חלוק חוויות מהתקופה שבה היינו לוחג הפסח להזכיר את נפרדנו ובאלו נסיבות,  מתי להיזכר

 כניות ליום שלמחרת.ואת היום עם התוסיימו  מה עומד להיות סדר היום בוקרהסבירו בכל . בבית

מי  עם הסבירו לילדים ממה שהם רגילים. יהיה שונה ילדים מה יהיה דומה ומהדברו עם ה

הרציפות ו הקשר. ללימודיםבקבוצה שלהם ובאלו ימים יבואו  הם ייפגשוומאנשי הצוות  מהחברים

 כניתואת התגם להם העבירו הורים ובימים אלה. הקפידו על קשר עם ה אדמ חשובה הביתעם 

 המציאות לילד.  על מנת שיסייעו בתיווך ואת סדר היום

קשיי פרידה,  -שנהלת המוכרות מתחיצפות לתופעות הדומות לאלה ניתן ל ,בתקופה הראשונה•

ובות אלה, ולהבין צפות לתגשוב לקשיי הסתגלות, התנהגות רגרסיבית ואף בדיקת גבולות. ח

ו להביע באופן הצעירים יתקשרוב הילדים  .תהליך החזרה לחיים המוכריםבב אחד מדובר בשלש

למילים  קשיבלהו להכיל בונן, עלינו להת גוון התנהגויות.מו אותן ביביעו לי את הרגשות שלהםלומי

  .שמעבר להתנהגות

ראשונים הילדים לא יהיה פנויים יתכן בימים הכך ו הדרגתי צפוי להיותתהליך ההסתגלות •

גשר בין  תריליצ ולכווןהילדים לחוויות של  ולהתייחסלמידה. בימים אלה מומלץ לשים דגש ל

  .למידהשגרת הזרה ההדרגתית להחהתקופה בה שהו בבית לבין 

 



 

 

  

על כמו גם , של ילדים הרגשי עולמםמשאירות חותם על  חירום ממושכות של תקופותידוע ש•

רים המבוג הניתן על ידיהרגשי התווך ו כן העיבודעל  .התפיסות והמחשבות כלפי העצמי והסביבה

זקוקים  , ילדיםחברתי ושל נתקריחוק  ארוכה שלתקופה לאחר  .ריטייםהנם קהמשמעותיים 

. הם זקוקים למבוגר אחראי שיעזור להם ויתווך עיבוד החוויות שחווומכילה לצורך למעטפת מגינה 

דגש  תוך שימת, שעדיין קייםהמציאותי  איוםהכרה בך ואת העולם, ת המפגש המחודש להם את

 בטוחהתנהלות העידוד ל לצד בהקרו עתידשלהם ומהם בהציפיות עיצוב ו על התנהגות מסתגלת

 . במרחב החברתי

חוויות הרגשות והמחשבות, הת הכל – תהיינה כפולותתגובות שלנו סתכלות והחשוב שהה•

יי חוסן, כוח התנהגות ולביטורמזים ל ולהעציםהדגיש לזהות, ל ובמקבילקושי ואתגר,  המתארות

  והתגברות.

בת מחשבות, רגשות, תמונות, ריחות, ויה הנה כוללנית ומערהחובמצבי לחץ ומשבר ידוע כי •

לכן, לצד , ההתאוששות וההחלמה יערבו את כל הערוצים הללו. העיבוד חשוב שגם ןצלילים. לכ

יצירה, ציור וגם ו עם הילדים ומלץ לשלב בפעילותמ ות(שגת החווימילולי )החשוב מאוד להמ שיח

'המלך אמר', ת כדוגמושימוש במשחקים שיש בהם שמחה וצחוק ) , אכילה, תנועהשירהמשחק, 

  טלפון שבור, דג מלוח ועוד ועוד(.

על מנת חיזוקים ו התאוששות ממצבי חירום הנו מאתגר ודורש כוחותחשוב לזכור שתהליך ה•

זכורת ת כתחוברת חוסן אישיאו ו/ תכיתתיחוסן פינת  מעיןליצור יה. לכן כדאי וסס היטב בחולהתב

 .יש לנו ככיתה, שיש לי כילדשלכוחות 

 :אפשריות להתערבות כיתתית/פרטניתהצעות 

oהיום )אפשר לפזר תמונות של הבעת רגשות,  המגיע עם איזו מחשבה/רגש את י אותנושתפ

 .(צבעים ודפיםשונות, עם הבעות  ותתמונות של ילד, צבעוניות לבחירהתמונות 

oפה בה היה בבית בתקו לךיתה יעל חוויה שה ספרי–  

oמשהו חדש שלמדתי, פרי על ס- 

o שיחה נעימה שהיתה לי עם אמא או אבא או אח/ות, על 

o תבשיל או מאפה חדש שהכנתי, על  /משחק שנהניתי לשחק על /פעילות שאהבתיספרי על

 לבד או עם אמא/אבא?

oבבית הייתי בה בתקופה אותי שימח המ? 

oבבית נהניתי ממה? 

oהצלחתי במה? 

oהזו התקופה את לעבור לי עזר מה? 

oהיום במהלך אותי העסיק מה? 

oעצמי על גיליתי תכישרונו/יכולות אילו ? 

oבו? הגא נימשהו שא 

 נעימה?  פחותלשתף בחוויה י האם תוכל –ועכשיו •

o ?משהו שעורר אצלכם געגוע 

oאליו, קרוב משפחה? או חבר? מישהו שהתגעגעת 

oלך שהיה חסר  משהו? 

oמעציב, מכעיס, מעצבן אולי? קשה הכי /יותר לי היה מה? 

oאותי הדאיג מה?  



 

 

 

 ...לשגרה שונה -החזרה לבית הספר•

o ?איך הרגשתי כשסיפרו לי שאחזור ללמוד 

oכרגע? האיך אני מרגיש 

o לבית ספר בלחזורמה טוב? 

oפרת סבילזור בלח מה פחות טוב? 

o האם משהו מדאיג אותי? האם יש לי שאלות על מה הולך לקרות בהמשך? בשלב זה חשוב

 .לתת מענה ומידע לילדים

 

  – לסיוםו•

oמה דומה בינינו? ומה שונה? כאן? ותהחברלשאול את  שתרצישאלה  לךאם יש ה 

o או  יתשמעשתקציר ספר  או לספר סיפור /אהובללמד אותנו שיר/ משחק  האם מישהי רוצה

 ?בתקופה האחרונהתי קראש

oשתרצו שנקיים כאן כשנגיע וניפגש במרחב המשותף? בקשה לפעילות  ןהאם יש לכ 

o?מה יעזור לכם להרגיש שמחה ורצון להגיע 

 

ולכתוב בדבר חדש שלמדתי ו בחוויה חיובית, תכנים שהועלובסיכום של הלסיים כל מפגש חשוב •

 . במחברת החוסן האישיתו/או הכיתתי או להציג אותם על לוח החוסן 

• 

 תמיד, גם בתקופה זו, השירות הפסיכולוגי העירוני כ

 , 360בשיתוף מענה ה"דלת הפתוחה" של תוכנית 

 יעומד לרשותכם בכל  שאלה, צורך או רצון בסיוע או ייעוץ פסיכולוג 

 .5789228-03ותמיכה רגשית, לכם ולילדכם למספר 

 

 בשורות טובות,לו , לשגרה מבורכתבתפילה לבריאות איתנה

 עינת ישפה

 השרות הפסיכולוגי חינוכי וצוות

 


