
מסיבת קורונה
הורים יקרים שלום,

בהודעה זו נתכנן מסיבת קורונה.
אנחנו נמצאים כיום בתקופה שהיא עדיין לא ברורה. עברנו תקופה ארוכה בה השתדלנו להישמע להנחיות ולא לצאת 
מהבית, מוסדות התורה נסגרו, מוסדות הלימוד של הילדים, ואפילו המרחבים הציבוריים: הפארקים והגינות לא היו 

נגישים לנו. התכנסנו לתוך עצמנו, למשפחה הגרעינית המצומצמת.
מצד שני אנו כיום במצב בו השגרה מתחילה לחזור אט אט. היציאה מן הבתים מותרת, החזרה למוסדות הלימוד 
אפשרית, הפגישות המשפחתיות מתחדשות. אך כל אלו לעיתים מלווים בחשש מה… אולי זה יפגע בבריאותנו? אולי 
זה יפגע בבריאותם של אנשים אחרים, קרובים או מכרים? אולי הרשויות יחמירו שוב את ההנחיות ונצטרך לחזור 

ולהתכנס בתוך ביתנו..

כשאנו חושבים על התקופה האחרונה יתכן שעולה בנו מנגינה עצובה משהו: אולי בגלל הדאגות הבריאותיות שהיו 
בה, אולי בגלל ההגבלות שהוטלו עלינו, אולי בגלל החגים שנחגגו באופן מצומצם, אולי בגלל מתחים שעלו בבית באופן 

טבעי מעצם השהות המשותפת הארוכה ללא יכולת להתאוורר…
נוכל לשים לב שעולות בנו גם תובנות חדשות בעקבות הימים הללו, למדנו דברים  אך לצד אלו, אם נתבונן היטב, 
חדשים על עצמנו ועל המשפחה, היו לנו רגעים מצחיקים ביחד, אולי היו לנו שיחות משמעותיות עם בני הבית, או 
שיחות טלפוניות עם הקרובים, אולי התמודדנו עם שימוש מוגבר בטלפון בהקשבה לשיעורים מרחוק, אולי ערכנו 

בפעם הראשונה סדר בעצמנו… כל משפחה והחוויות החיוביות שהיו לה בתקופה זו..

כיצד אפשר לקחת את התובנות החיוביות הללו ולשמר אותן לימים הבאים?

הרעיון הבא דורש תכנון והכנה מראש מצידנו קודם לביצוע, ובעזרת השם הוא יכול להצמיח ולהדגיש את החלקים 
החיוביים של בני משפחתנו ולהשאיר לנו טעם טוב בפה. כך ננצור את הזכרונות מהתקופה הזו באופן חיובי ובריא.

 אנו קוראים לרעיון הזה "מסיבת קורונה משפחתית".
אנו ההורים נתכנן מראש וננסה לחשוב על תכונה חיובית מיוחדת שכל ילד וילד הפגין בימי הקורונה, אם זה ילדה 
שהצליחה לעזור להורים באופן יוצא מן הכלל ולשמור על אחיה, אם זה ילד שהתגבר ולמד היטב למרות הלמידה 

מרחוק, או כל קושי אחר שילדינו התגברו עליו.
נכין מראש תעודה יפה לכל ילד שמפרטת את היכולות החדשות שהוא רכש. 

ואז נעבור למסיבה בפועל, נשב מסביב לשולחן עם כיבוד, ונעשה סבב בין בני המשפחה, כל אחד יתבקש לספר על 
עצמו משהו חדש וחיובי שהוא למד מימי הקורונה. ואם הוא מספיק אמיץ, אז הוא יכול לספר גם על שאר האחים 
והאחיות משהו טוב.. בכל פעם שנאמר משהו טוב נמחא כולנו כפיים יחד, אנחנו יודעים שבתחילה זה יכול להיראות 

קצת מעושה, אבל מהר מאוד אנחנו נצליח להרגיש את החוויה החיובית שמלווה את הסבב.
בסיום הסבב, אנו ההורים נחלק את התעודות לילדים. וננסה לחשוב יחד איתם מה יכול לעזור להם לשמר את התכונה 

החיובית שהם רכשו כך שהיא תלווה אותם גם בהמשך, בשגרה היום יומית.

אתם מוזמנים לעבור להודעה הבאה כדי לשמוע עוד רעיונות איך כדאי לנסח את המחמאות באופן מעצים ומחזק.

ותזכרו, אתם מוזמנים לפנות אלינו לשיחה עם צוות השירות הפסיכולוגי בכל נושא שמעסיק אתכם. המספר שלנו 
הוא: 073-234-7637. באין מענה, ניתן להשאיר הודעה ואנו נשתדל לחזור אליכם תוך 24 שעות.

תמיד כאן בשבילכם, השירות הפסיכולוגי החינוכי מודיעין עילית
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