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השירות הפסיכולוגי חינוכי מ.א .מטה בנימין

ס

דר יום :נסו לתכנן יחד עם הילד סדר יום קבוע שכולל קימה בשעה סבירה ,יום פעלתני ,והליכה לישון בזמן סביר .חשבו
כיצד לייצר סביבה נוחה בבית המאפשרת לכל אחד גם מעט פרטיות לאורך היום ,על על פעילויות שונות של תעסוקה.

ד

יבור פתוח :נסו לייצר מרחב בטוח לביטוי ושיח רגשי .עודדו את ילדיכם באופן יזום להביע את רגשותיהם .היו קשובים
לרמזים שעולים העשויים להצביע על חרדה וקשיי התמודדות .אל תילחצו מכך .שדרו כי זה צפוי וטבעי לאור השינויים הת־
כופים ,שיש מקום לכל התחושות והרגשות וכבדו זאת .במידה ואתם מזהים סימני מצוקה חריגים היעזרו בייעוץ מקצועי.

ר

וגע :זכרו ,אתם כהורים בעלי השפעה ניכרת על האופן בו ילדיכם יתפסו ,יפרשו ויתמודדו עם המצב .ההתמודדות עם חוסר
היציבות ,ההוראות המשתנות והסגר ,מעלים הרבה תחושות קשות ,תהיות ואי וודאות גם בנו המבוגרים .לכן חשוב שנלמד
להרגיע את עצמנו כך שנוכל לסייע לילדינו לווסת את רגשותיהם .השתדלו להימנע מתגובות מידיות ונסערות .לצד זאת ,זכרו
שזה לא פשוט וצפוי שלא תמיד זה אפשרי אז היו חומלים גם כלפי עצמיכם...

ב

יחד :סגירת המסגרות והפעילות החברתית עלולה לייצר או להגביר תחושות של בדידות .אחד ממשאבי החוסן שלנו כבני
אדם זה תחושת השייכות והיחד .עודדו את הילד ליצור קשרים טלפוניים או בזום עם חברים וקרובי משפחה .וכן נסו לעודד
משחק בין בני הבית (והכי טוב גם אתכם ההורים).

ס

יבולת ומסוגלות :ייצרו שיח חיובי ואופטימי בבית הרואה במצב אתגר שניתן להתמודד איתו באופן מסתגל ולא כמצב
מצוקה .ולסייע לו לגלות את כוחותיו והפיחו תקווה .עזרו לו להזכר בסגרים קודמים שחלפו וארועי עבר בהם התמודד היטב
עם מצבי אתגר.

ג

בולות ובקרה :חרף השינויים החיצוניים ,נסו לשמור על יציבות כללי הבית הרגילים .חלקו תפקידים ותחומי אחריות לבני
הבית .תנו הנחיות ברורות לזמנים בהם אתם אינכם בבית (עובדים חיוניים) .אקטיביות ותחושת משמעות מקלה על תחושות
חוסר אונים! מנעו הצפת מידע מהרשת .שתפו בידוע לכם .תנו רק מידע הנסמך על מקורות מהימנים באופן תואם גיל .ניתן
לאפשר שימוש במסכים מעבר למקובל בשגרה אך עדיין לתחום אותו בגבולות (רצוי לא מעבר לשלוש שעות) .ישנה חשיבות
קריטית לבקרה הורית על הנעשה בכלים אלו .הן מבחינת סינון תכנים והן מבחינת השגחה שלא נעשה ניצול של הקבוצות
החברתיות לפגיעה ובריונות.

ר

צף לימודי :בשל הקיטועים החוזרים ונשנים ברצף פעילות מוסדות החינוך עבור שמירה על איזון רגשי חשוב ביותר לשמר
רצף בכל המובנים וכן בהתקדמות הלימודית .סוגיה זו איננה פשוטה ולרבים אין את האמצעים והפניות לסייע לילדיהם בע־
ניין הלמידה הממוחשבת .יחד עם זאת עשו כפי יכולתכם לשמר קשר עם הצוות החינוכי ,להתעדכן ,להעזר בהמלצות ולעודד
את הילד למלא את המשימות שכן באפשרותו לעשות.
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