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מוזמנים ליצור עמנו קשר!



הורים יקרים, 
מה שלומכם בימים מאתגרים אלו? איך אתם מחזיקים מעמד? 

אתם ההורים, נדרשים להיות “כל יכולים” והורים 24/7... לא קל לשים בצד תפקידים אחרים שיש לנו 
בדרך כלל ולנהל בית ומשפחה בתקופה זו. התנהלות בסביבת חוסר ודאות ועמימות מגבירה את המתח 

הנפשי )אישי, כלכלי ובריאותי(. אז איך מתמודדים דווקא עכשיו, כאשר המתח והלחץ גוברים?   

רצינו לשתף אתכם בכמה עצות שיכולות לסייע בתקופה זו:

ולכולנו יש גם רגשות שליליים והם לגיטימיים; כעס, מתח, אשמה, חוסר סבלנות, . 1 קודם כל זכרו שאתם בני אנוש 
תסכול, עצבנות ועוד.

עם זאת כהורים, זוהי הזדמנות וגם צו השעה להוות דוגמא לילדינו. המציאות הדחוסה בבית מפגישה אותנו עם . 2
ריבים, קיטורים, ויכוחים ומה לא... ויסות רגשי הוא מפתח וכלי מרכזי שלנו לנהל את עוצמת הרגשות והאופן בו הם 
באים לידי ביטוי. כל אחד יכול לחשוב על דרכים שעוזרות לו לווסת את עצמו: נשימות, הרפיות, פעילות גופנית, אמנות, 

שיחה עם חבר, תפילה, אכילה, קריאה, משחק ועוד.    
תבחרו את המאבקים! בשעת לחץ זו, מה הערך או העיקרון שלאורו תקבלו החלטות, תתעקשו או תוותרו? לדוגמא . 3

האם ה”ביחד” ואווירת הרגיעה יבואו על חשבון חלק מסדר היום? או למשל, האם נאפשר יותר זמן צפייה במסכים כדי 
לקבל הפוגה ו “לשרוד את היום”?  

וברורים . 4 יציבים  ובלבול, הגבולות מהווים עוגנים  וודאות  דווקא בזמנים של חוסר  שמירה על גבולות לצד גמישות. 
עבורנו. לדוגמא להבחין בין יום ללילה )שעות שינה, החלפת בגדים(, הקפדה על הרגלי אכילה, זמני מסכים ומטלות 

תחזוקת הבית. כמובן לצד זאת נשמור על ראש פתוח, גמישות והתכווננות אל המצב החדש.  
מסכים מסכים מסכים... כולנו שואלים את עצמינו כמה לאפשר וכמה להגביל. אין ברירה צריך יותר, אבל, תוך שמירה . 5

לבין צפייה פאסיבית  )משחקי רשת שונים(  בין פעילות מסכים אקטיבית  רצוי לשלב  והזמנים.  ופיקוח על התכנים 
)טלביזיה, סרטונים( ולהתאים לכל ילד.  

נטיעת מחשבות חיוביות )סוגסטיות(. ידוע שלמילים יש השפעה על מחשבותינו ומעשינו. בואו ניתן כיוון חיובי ליכולת . 6
של כולנו לעבור את המשבר בהצלחה. למשל מסר של אמונה שהמשבר הוא זמני: “כרגע אנו בעיצומה של תקופה 

מורכבת אבל היא תחלוף”. 
מציאת נתיב משותף הורים ילדים. ידוע כי פעילות )“doing”( מחזקת תחושת שליטה ומסוגלות. זו ההזדמנות לעשות . 7

יחד דברים שחלמנו תמיד לעשות ולא יצא... ליצור, לשחק, לבשל או לרקוד יחד.
הומור. דרכה של הנפש להתעודד! מותר ואף רצוי לצחוק על המצב ועל עצמינו. מותר להשתטות, להתלהב ולשחק . 8

משחקי ילדים כמו ילדים. המשחק החופשי והמשחק עם ההורים הם דרכו של הילד לעבד ולהבין תכנים במציאות.   
שינויים בהתנהגות ילדנו כולל חזרה להתנהגויות מוקדמות יותר הינן טבעיות ואף נחוצות כחלק מהתמודדות למצב . 9

זמני שיחלוף. תלות, היצמדות, “נדנוד” או פחדים נפוצים במצבים אלה. כדאי לקבל ולאפשר במידה התנהגויות כאלה.  
מתוך הבנה שזה יחלוף. אם ההתנהגות הרגרסיבית פוגעת בתפקוד הילד והמשפחה יש לפנות להיוועצות. 

של . 10 ההתפתחותית  משימתו  כי  מבינים  ראשית  עושים?  מה  ובמסך.  בחדרם  בעצמם,  שקועים  המתבגרים  ילדינו 
המתבגר היא לבנות את זהותו השונה והנבדלת מהוריו. כדי לעשות זאת הוא יוצא מגבולות המשפחה והבית )ואף 
מורד בהם( אל חבריו ובני גילו. בימים אלה, נשללת ממנו החירות עליה הוא כל כך נאבק והוא יכול להעמיק את ה”סגר” 
בחדר, צריכת מסכים, ציניות, עוינות ואף ניכור וכעס. חשוב להבין כי סממנים אלה אינם מבטאים בהכרח זלזול ואי 
אכפתיות. לצד יכולותיהם המתקדמות בתחום הידע והמחשוב, יכולותיהם הרגשיות ופרספקטיבת הזמן שלהם אינן 
זהות לזה של המבוגר. חשוב כהורים מדי פעם לא לשכוח “לפתוח את הדלת” אליהם ולהוציא אותם “מהבידוד” אל 

דיאלוג ועשייה בחיק המשפחה.   
אחרון אחרון וחביב - שלא נשכח את עצמנו. כהורים, ביחד או לחוד - מהותי שנמצא זמן/מקום/בילוי/עיסוק לעצמנו !!. 11

אנו שולחים לכם חיבוק וחיזוק ונמצאים לרשותכם תמיד ובמיוחד בתקופה מאתגרת זו!
צוות השירות הפסיכולוגי החינוכי יבנה.

למעוניינים להתייעץ ולהסתייע ניתן לתאם שיחה טלפונית עם צוות השירות הפסיכולוגי.
יש לשלוח הודעת ואצאפ עם פרטי ההתקשרות לנייד של אביחי, מנהל השירות למספר 054-9789044


