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 בות כניסה לבידוד:קקווים מנחים להורים לשיחה עם ילדים בע

 

 הורים יקרים,

  .עלולה ליצור, מתח דאגה ובלבול ,בידודכניסה ל

 שיח והכנה מוקדמת יכולים לעזור בהפגת חששות ולהקל על הכניסה לבידוד

 .ריכזנו עבורכם קווים מנחים לשיחה עם ילדכםלכן 

 

 הכנה לשיחה: 

 םתגובות ילדים מושפעות מאוד  מתגובות ההורים, לכן חשובה מודעות לרגשותיכ -

 בנושא. םועמדותיכ

 חשוב לפנות זמן לשיחה עם ילדכם ואם יש ילדים נוספים בבית, גם זמן לשיח איתם. -

 : במהלך השיחה

 

 .בשיחוהקשבה השתדלו לשמור על אופטימיות  .1

. , ובדקו עימם או  הכיתה  / הגן סגירת ביה"סהכניסה לבידוד  בקצרה על את ילדכם ידעו     -        .2

 כך. מה הם חושבים ?, איך מרגישים?, אילו שאלות יש להם? יודעים על  מה הם .            

 מגוון של  עמדות ורגשות. טאהקשיבו למה שהם אומרים, ותנו לגיטימציה לב -

 .לאחר מכן התייחסו לדברים שעלו              

שכן נדבקים,  הרובהסבירו שקורונה מחלה מדבקת, לא תמיד נעימה, לא כולם נדבקים, אצל  .3

הסימפטומים בדר"כ קלים והמחלה עוברת. אבל בגלל שיש סכנת הידבקות יש צורך בבידוד, 

   .למניעה

ש"יש  ,ענו  ,שתוך כדי הבידוד מישהו ימצא חולה, כי נדבק ם יכול להיותיתכן שתהיה שאלה הא

 .אפשרות ואנחנו מקווים שלא יקרה דבר כזה"

 אם יש חולה במשפחה, הדגישו שמטפלים בו, והרוב מחלימים.

קצת מוכר מתקופת הסגר אך קצת שונה. הסבירו איך  –סבירו לילדים מה המשמעות של בידוד ה .4

אחים התנהלות עם , מהביתכאשר תצטרכו לצאת האם ומי יישאר איתם  ?תיישמו הבידוד בבית

 במשפחה בקבוצת סיכון, מה תהייה ההתנהלות? שהו. אם מי/ מהגן שלא מביה"ס

הסבירו  לכל ילדי אם נכנסתם אם ילדכם לבידוד במקום אחד בעוד יתר המשפחה במקום אחר,  .5

אפילו ארוחות ניתן לאכול ביחד בזום,   . מסדו זמנים למפגש משפחתי משותף. המשפחה שזה זמני

 למי שמתאים.  

 הכינו טבלת ימי בידוד, לצעירים להמחשת הזמן, לבוגרים למעקב ושליטה. .6

הכינו הכינו יחד איתם שגרת בידוד. הכינו את המסגרת לשגרה, ככל שהילדים בוגרים יותר,  .7

כנית שגרת הבידוד בשיתוף עימם. מומלץ להכניס את התוכנית שהכנתם וחלקים רבים יותר בת
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בידוד. ככל שהילדים גדולים יותר, הכניסו בה יותר מרווחים וזמן פנוי שלהם, אלא שגרת ה לטבלת

 אם יבקשו אחרת.

 , אחר.השאירו מקום לגמישות, החליטו מה מתאים לכם, לתכנן מיום ליום? אחת לשבוע .8

 השאירו מקום לבדוק האם השגרה שקבעתם מתאימה, לכם? לילדכם? .9

 יש ילדים שזקוקים ליותר שקט ולבד, אחרים זקוקים להרבה תנועה.

  עודדו קשרים עם החברים ועם המשפחה המורחבת באמצעים מכוונים. .10

/ דודים,  לשמירה מפני שחיקה, השאירו זמן פנוי לעצמכם. שעת סיפור עם דמות אהובה כמו סבים .11

 יכולה לאפשר זמן כזה.

הסבירו את הדברים באופן המותאם לגיל הילדים, במצבי חרדה, לעיתים יש צורך לחזור על  .12

 ההסבר מספר פעמים, זה טבעי.

הסבירו לילדים, שלפעמים נדבקים, מי שנדבק לא בחר בכך. יש להימנע מתיוג של אשמים או  .13

 קורבנות.

 .תשובההן. אם אינכם יודעים התייעצו וחזרו אח"כ עם הקשיבו לשאלות הילדים, וענו עלי .14

 תנו מקום לאופטימיות ותקווה, השתדלו לא לשדר לחץ. .15

הבליטו את הכוחות של ילדיכם, הזכירו להם דברים שהם אוהבים לעשות, הזכירו להם כיצד  .16

 .ם דאגות או  קשיים בעברעהתמודדו בהצלחה 

 יצירתיים לפעילות בתנועה בבית.לילדים הזקוקים לתנועה רבה, חפשו פתרונות  .17

הילדים, אתם . לבידוד נכנסו עוד משפחות מהמסגרת החינוכית ומהעמק זכרו, אתם לא לבד,  .18

 ההורים והצוותים החינוכיים, מתמודדים יחד עם המצב וכמובן שגם אנחנו לרשותכם.

אם אתם נתקלים בתגובות קיצוניות של חרדה, בכי מתמשך, עיסוק אובססיבי בשאלת  .19

ההידבקות, היצמדות יתר אליכם, קושי להירדם בלילה, הימנעות מהגעה לביה"ס בשל חשש 

, אתם מוזמנים לפנות למחנכת או ישירות לשירות שמדאיגה אתכם להידבק, או כל תופעה אחרת

 .046709321,הפסיכולוגי בטל 

 הרבה בריאות,

 צוות השירות הפסיכולוגי

 


