
 מועצה מקומית קצרין –חינוכי -שירות פסיכולוגי

 יש לנו חוסן

 הקורונה התמודדות יעילה עם משבר         

 

 משבר הקורונה הביא איתו מציאות חדשה עבור כולנו.

 המשפחה בבידוד בבית, חלק גדול מההורים אינם עובדים, ומסגרות החינוך אינן פועלות.

 המלוות במגוון של רגשות, תחושות, מחשבות ושאלות.כל אלה מזמנים התמודדויות רבות, 

לרובנו יש את החוסן האישי, אשר מאפשר לנו לצלוח ולהתמודד עם מצבי משבר, ולעיתים 

 אף לצאת מחוזקים יותר מהמצב המשברי.

 ?מקומו של ההורה בבניית חוסןמהו 

רים יותר, כך הם . ילדים, ככל שהם צעילהורים תפקיד חשוב בליווי הילד במציאות הנוכחית

מושפעים יותר ממצב רוחם של המבוגרים המשמעותיים ומהאווירה בבית. ההורה הוא 

 בבחינת מודל לחיקוי ונווט.

 מהם הקווים המנחים לבניית חוסן?

תקופה זו שאנו עוברים היא חלק מרצף החיים שלנו: היו לנו חיים  – פרספקטיבה .1

לפני המשבר, ויהיו לנו חיים אחריו. מומלץ לדבר עם הילדים ולהיזכר יחד בחוויות 

מהנות שהיו להם לפני המשבר )בכיתה, עם חברים, עם המשפחה וכו'(, וכן לדמיין 

חה המורחבת, החזרה יחד איך יהיה אחרי המשבר: המפגש עם החברים, עם המשפ

 לביה"ס, טיולים, חוגים וכו'.

חשוב לזכור ולהזכיר כי רוב האוכלוסייה אינה חולה, וגם מבין החולים  – פרופורציה .2

 הרוב הגדול מבריאים... 



היכולת לראות שיש אפשרויות התמודדות רבות. יש דברים שהם   - אלטרנטיבה .3

ברים מהנים לעשייה, שמירה על מציאת ד –בשליטתנו, כגון: איך נעסיק את עצמנו 

קשר עם אנשים שאוהבים, צמצום הצפייה בחדשות וכד'. לעומת אלה, יש דברים 

אותם כדאי לנו לשחרר. למשל, כמה זמן המצב יימשך, תגובות שאינם בשליטתנו, ו

 ופעולות של אחרים, המידע שמופץ וכו'.

כי יש לנו את האמונה  –בעצמנו ובילדים שלנו  אופטימיות ותקווה, אמונה .4

 ., ושנצא ממנו מחוזקיםהמשאבים והיכולת להתמודד עם המצב

 

 אז מה מומלץ לעשות?

 

ארוחות, למידה, פעילויות,  –שמירה על סדר יום רגיל ככל האפשר )אך לא נוקשה(  .1

 שינה וכו'. השגרה מעניקה הרגשת ביטחון וקביעות.

ע"י שיתוף הילד בבניית סדר היום שלו ובבחירת  –חיזוק של תחושת השליטה במצב  .2

 הפעילויות, מתן תפקידים ואחריות בבית )מותאם לגיל הילד(.

נסו לענות לילדכם על שאלותיו בצורה ברורה, עניינית וכנה,  –מתן מידע והסבר  .3

וכמובן באופן מותאם לגילו. מידע אמין וברור ימנע מהילד להפליג בדמיונו למקומות 

 יותר מעוררי חרדה.שהם הרבה 

הקשבה ומתן הזדמנות לילד לבטא את רגשותיו ומחשבותיו, תוך שאנו נותנים  .4

פוסלים את מה שהוא מרגיש, אלא פשוט נמצאים  תמיכה רגשית, לא מבטלים ולא

 שם בשבילו. לכל רגש יש מקום!

משחק ויצירה הם השפה הטבעית של הילד. ולכן חשוב  –עידוד של ביטוי רגשי עקיף  .5

 ומלץ לאפשר לו ביטוי רגשי דרך הערוצים הללו.ומ

 

 ולסיכום, הורים יקרים,

עשויה להיות נעימה ומהנה.  השהות הממושכת בבית בחוג המשפחה המצומצמת

היא יכולה להיות גם מאתגרת, קשה ויוצרת לחץ. לכן, אל תשכחו להטעין את  ולעיתים

עצמכם באנרגיה על מנת שתוכלו להיות שם עבור ילדיכם. קחו לכם פסקי זמן, מיצאו זמן 

לספורט והרפייה. מיצאו דרכים לבטא את רגשותיכם, ואל תשכחו לשמור על קשר עם 

 האנשים הקרובים לליבכם.
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