
שלום וברכה להורים היקרים, תושבי העיר מודיעין עלית!

אנו משתתפים עמכם בתקופה הלא קלה העוברת על כולנו, להלן מידע קצר וחיוני להתמודדות עם הקורונה כהורים:

עד לא מזמן נושא הקורונה היה רחוק מאתנו בארצות ניכר. אומנם בחודשים האחרונים, נושא הקורונה רווח בקרב 
מבוגרים, אך לאחרונה, עם התפשטות הנגיף בישראל וההגבלות שהושתו בעקבותיו, הנושא מדובר אף בקרב ילדים, 

וחשוב לדעת כיצד לשוחח אתם על כך. 
ראשית, מדוע יש לשוחח על כך עם הילדים? מאחר והדמיון של הילדים עלול לעלות על כל מציאות, הם עלולים לדמיין 
ברורה שלכם  וחרדות... שיחת הבהרה  לפתח פחדים  זאת  ובעקבות  גרוע ממה שהוא באמת  יותר  הרבה  את המצב 
שתעמיד את המציאות בפרופורציות הנכונות, יכולה לסייע לילדים ולהפחית את הפחדים הדמיוניים שאולי כבר פיתחו.

בנוסף לכך, עלינו לזכור שתקופה זו מאופיינת בחוסר וודאות, ומביאה איתה חששות ודאגות לכולנו.

ילדים צפויים להגיב למצב בקשת רחבה של תגובות אפשריות, פחד, בכי, או לחילופין צחוק. יש ילדים שישמרו את 
ובצורך מוגבר  ילדים שיגיבו דווקא בהשתוללות, בהצקה לאחרים,  ויש  יביעו אותם כלל  ולא  חששותיהם בתוך הלב 

לתשומת לב. זכרו שתגובות אלה הן לגיטימיות לתקופה כזאת.

ורוגע, גם לילדים  ילדינו. אם אנו כהורים נשדר ביטחון  עלינו לזכור שאנו, ההורים מהווים הדמויות המרכזיות עבור 
תהייה הזדמנות לחוות תחושת ביטחון, וככל שהילד קטן הוא  מושפע יותר ממצב רוחנו כהורים.

מקורות  על  המבוסס  אמיתי  מידע  להם  לספק  חשוב  הביטחון,  תחושת  את  אצלם  ולחזק  הילדים  את  להרגיע  כדי 
רשמיים באופן המותאם לגילם ולהבנתם. חשוב שהילדים יקבלו את המידע המלא דרכינו ולא דרך החדשות או חלקיקי 

שמועות שלרוב אינן מאומתות.

ועוד כמה דגשים חשובים לשיחה עם הילדים שלכם:

שיח על אמונה - חשוב לדבר עם הילדים על אמונה וביטחון בקב"ה ולהוות דוגמה אישית לכך.

תפילה - מלבד מעלתה העצומה של התפילה, היא גם מעניקה לילדים אפשרות לבטא את רגשותיהם ומחזקת  אצלם 
את תחושת השליטה.

על המצב, מומלץ  הילדים. כאשר מתנהלת שיחה  לרגשות השונים של  תוקף  - חשוב מאד לתת  ההתייחסות לרגש 
ציורים  ידי  על  בזיהוי הרגשות  להם  לסייע  ניתן  כך.  על  לדבר  ולעודד אותם  כיצד הם מרגישים  הילדים  לשאול את 
ואיורים של פרצופים המביעים רגשות. אתם יכולים לבקש מהילדים לצייר את הקורונה או לבנות אותה מפלסטלינה 
כך הם יכולים לבטא את הגורם המפחיד ולהוציא אותו החוצה. מוטב שלא להיצמד לאמירות ש"אין ממה לפחד". אלא 

דווקא לתת לרגש מקום של כבוד.

כמו כן, יתכן שגם אתם ההורים לא כל כך רגועים, אולי גם אתם חוששים מן המחלה עצמה או מההשלכות הכלכליות,  
וזה עלול להשפיע עליהם  יכולים להרגיש את מה שעובר עליכם  אף אם  אתם מנסים להסתיר זאת מהילדים, הם 
בתורם. לכן, אנו ממליצים לדבר עם הילדים גם על החוויה שלכם, ההורים, כמובן באופן שמותאם לגילם. ניתן לספר 
להם שאתם מוטרדים וגם דואגים קצת, אבל גם אם עכשיו מרגישים קצת לחץ, זה בסדר, כי בעז"ה המצב הזה זמני 

ויחלוף.

היתרון בשיתוף הילדים הוא שהילדים רואים בכם ההורים דוגמא חיה להתמודדות עם דאגות שמטרידות אתכם, וזה 
יעודד אותם לפנות אליכם עם הדאגות שלהם.

ונקודה אחרונה, גם בתקופה כ"כ לא שגרתית, מומלץ לשמור על שגרה. השגרה מעניקה להם תחושות עוגן וביטחון. 

ככל שנצליח יותר לשמור על סדר יום ועל שגרת החיים, כך נשמור על תחושת הביטחון שלהם, ולהיפך, חוסר שגרה 
עלול להעצים את תחושת הלחץ והחרדה ולהגביר את המתח בין בני המשפחה.

אדרבה, השגרה החדשה שנכפית עלינו יכולה להוות הזדמנות להעמיק את הקשר שלנו עם הילדים והמשפחה.

אנו בשירות הפסיכולוגי פנויים לקבל שיחות טלפוניות בקו החם שהקמנו בימים אלו עבור התושבים.
אתם מוזמנים לפנות אלינו לכל צורך במוקד 107 (24 שעות).

בנוסף הכנו עבורכם קו תוכן לסיוע והתמודדות עם האתגרים שאנו פוגשים בימים אלו, לקו התוכן יש לחייג 08-9141297 

בברכת והסירותי מחלה מקרבך.
תמיד לשירותכם. השירות הפסיכולוגי החינוכי מודיעין עלית.
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