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עלה בשבילכם ביחד בבידוד ובסגריח

הסגר נמשך ועימו מגבלות, הנחיות, החמרות.. 
כל אלו עשויים להציף בתחושות לא נעימות ; 
חוסר ודאות, מתח, חששות, עצב, דאגות ועוד. 
אנו מג'נגלים בין תפעול ותחזוק הבית, הכנת 
תמרון  בעבודה,  שעות  צבירת  כביסות,  אוכל, 
בין הצרכים המשתנים של בני הבית, לימודים 
ועוד:(  ועוד  וסידורים  קניות  משימות,  מרחוק, 
ולהחזיק את  לא פשוט לעמוד בכל החזיתות 

כל הכדורים באוויר בבת אחת!
מיוחדים,  צרכים  עם  ילד/ה  בהן  במשפחות 
יותר.  אף  מורכבים  להיות  עשויים  האתגרים 

לא  ומקבלים  רווים  שאתם  להניח  יכולים  אנו 
מעט מידע, פעילויות, המלצות ומשימות בשלל 
קבוצות הוואטצאפ והפייסבוק השונות שאתם 
חברים בהם. גם בדף זה ישנם לינקים פעילים 
בנושאים  טיפים  ובהם  מקצוע  אנשי  שכתבו 
שונים. אנו ממליצים, רגע לפני שאתם פותחים 

ועל  דקות,  לכמה  זמן  פסק  לקחת  וצוללים, 
כלפי  וחמלה  סלחנות  הרבה  ועם  קפה  כוס 

לחשוב: עצמכם, 

<< מה חשוב לנו כרגע כמשפחה? מהם סדרי 
העדיפויות שלנו? איפה אפשר לשחרר, להקל 

ועל מה אפשר לוותר?
<< מה יעשה לנו טוב וישפר את האווירה בבית? 

מה לחילופין ילחיץ אותנו, יקשה ויעמיס?
בני  כל  את  לראות  מצליחים  אנחנו  איך   >>
מאפייניו,  על  אחד  לכל  להתייחס  המשפחה, 
כהורים  אנחנו  ואיך  ועוד.  רצונותיו  תחושותיו, 
האנרגיות  על  ושומרים  עצמנו  את  מטעינים 

שלנו?

נסו  הללו,  לשאלות  שלכם  התשובות  לאור 
לבנות לו"ז ושגרה לימי הבידוד כאשר המטרה 
אינה לעמוד בכל היעדים אלא לייצר מסגרת 

ואיזון  ודאות  יציבות  של  סוג  שתיתן  כלשהי 
בין משימות  בתוך המציאות המורכבת. שלבו 
שנותנות  פעילויות  לבין  נדרשות  תפעוליות 

כוח;  לכם 
זמן )אפילו 10 דקות( שקט עצמי/ זוגי.	 
לראות סרט / סדרה	 
להתפנק על משהו טעים )מוזמן או ביתי(	 
פעילות גופנית לסוגיה	 
אומנות, 	  נגינה,  לסוגיה;  הרפייה  פעילות 

וכו' גינון 

עוד מילה על אתגר הלמידה מרחוק והחזקת 
החדשים  התפקידים  אחד  הטיפולי;  הרצף 
שאנו נדרשים אליהם בתקופה זו הוא מעורבות 
ספק  וללא  הילדים  של  בלמידה  יותר  גדולה 
והתוכניות  הציפיות  בכל  לעמוד  קל  זה  אין 

כל  של  המסגרות  מטעם  הנשלחות 
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הילדים. עצתינו היא שתעשו מה שנכון לכם, 
גם במחיר של ויתור על שיעורים או טיפולים. 
כמובן שתמיד ניתן לפנות באופן פרטני לבקש 
עבור  מותאמת  לתוכנית  מהצוות  הדרכה 
מראש  לבנות  נסו  המשפחה.  וצרכי  הילד/ה 
תוך  המערכות  פי  על  מרחוק  למידה  לו"ז 
כל  של  העדיפויות  סדרי  של  בחשבון  לקיחה 

הפועלות.  הנפשות 

וכדאי  אפשר  בבית,  גדולים  ילדים  יש  אם 
ובאופן  ולתכנון  לשיח  לחשיבה,  אותם  לצרף 
כללי שלבו את הילדים בעשייה - היא מחזקת 

וחרדה.  מתח  ומפחיתה 

לעזרה!  לפנות  תתביישו  אל  הצורך-  ובמידת 
ממשפחה, חברים, קהילה, גורמים מקצועיים 

ועוד. 

בברכת בריאות איתנה, שנה מבורכת ובשורות 
טובות!

צוות עלה בשבילכם
עם  לילדים  למשפחות  והכוונה  ייעוץ  מרכז 

1800-201-077 מוגבלות: 
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יש תק באי-וודאות.  מלאה  האחרונה  התקופה 
מלא...חלקי... סגר  לימודים...יש  ....אין  לימודים 

אנחנו  כמבוגרים  וסגורות.  פתוחות  חנויות 
גמישות.  ...הרבה  גמישות  לגלות  מתבקשים 
אנחנו נעזרים בשעון ביומן ובאירועים חזרתיים  

ארוחות.  הכנת  כמו  קבועים 
הדברים  בשגרה.  נעזרים  כללי  באופן  ילדים 
וסדר  בבוקר  הקימה  עוגן.  מהווים  המוכרים 
למסגרת  להגיע  להם  מאפשר  קבוע  בוקר 
על  פוגשים  הם  במסגרת  רגועים.  לימודית 
לחוסן  תורמים  אלו  כל  מוכרות.  דמיות  רוב  פי 

שליטה.  ולהרגשת  שלהם 
ניתן לשמר את החוסן של ילדנו היקרים  איך 

הנוכחית?  במציאות 
יש לי כמה עצות:

1. סדר יום- להחליט על סדר יום. אפשר לחלק 

לפעילויות מהבוקר עד צהריים ושוב מהצהריים 
עד הערב. יש לצרף שעות או משך לכל פעילות. 
יום  סדר  על  להחליט  אפשר  הילד  רמת  לפי 
אישי או משפחתי. ניתן לצרף תמונות או ציורים 
שמסמלים את אותה פעילות. אוכל אפשר לסמן 
עם כפית, משחק עם קוביות וכד'. יש לשמור על 
ילדכם  כאשר  בוחרים.  שאתם  בסמל  עקביות 
אותו  לכוון  אפשר  עכשיו?"  עושים  "מה  שואל 
לסדר יום. את הסדר יום אפשר לתלות על דלת 
הכניסה ולמדי פעם למחוק  או לכסות פעילות 

שכבר ביצעתם. 

בחירה  בפעילויות.  בחירה  לתת  בחירה-   .2
נותנת שליטה. אפשר לצייר  לצלם להדפיס או 
להביא חפץ מייצג. הבחירה הכי פשוטה היא בין 

 .2

ולתלות  להדפיס  פעילויות,  לצלם  צילום-   .3
וגיל הילד אפשר לכוון  במקום נגיש. לפי רמת 
אפשר  אנשים.  לפי  ,למיין  לסדר  לספר,  אותם 

להסתכל.  גם 

וליצור  להדפיס  מוכרים-  אנשים  לצלם   .4
משחק לוטו, זיכרון. למיין לפי אפיונים )ז/נ, צבע 

כובע(. שיער, 

פעילויות  בסדר  והיעזר  ביחד  להכין  אוכל-   .5
ילד  ויכולת.  מצויר. להתאים את המטלות לגיל 
אחד יוכל להביא את המצרכים. ילד אחר יוכל 

להכריז עם פלט קולי מה מכינים. 

6. תזכורת- במהלך היום ניתן לעצור מדי פעם 
ולשחזר מה כבר היה ומה יש בהמשך. אפשר 

להיעזר בציורים או תמונות. 

שיגרה שאין שיגרה
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7. זמן פנאי- להכין קופסא עם חפצים אהובים. תק
לפי  עזרה  עם  או  לבד  ולחקור  להוציא  ניתן 
ניתן לשנות חלק מתוכן  מדי פעם  הילד.  רמת 

הקופסא. 

8. רכבת זמן- אם התקופה ידועה מראש )כמו 
ברצף  ימים  מספר  ליצור  אפשר  חו"ח(  בידוד 
ולסמן יום הנוכחי ולספור כמה ימים עברו וכמה 
נשארו. אפשר לעקוב אחרי הימים לפי פעילות 
לצלם  יום  אותו  של  מיוחד  מאכל  או  מיוחדת 

ולהוסיף. לצייר 

מתוך  רגשות  של  בחירה  לאפשר  רגשות-   .9
תמונות או ציורים. מותר להיות עצוב, מתוסכל 
הרגשות  את  לשקף  גם  לנו  ומותר  ועצבני. 
שלנו. אפשר לקבוע מראש פעילות שמרגיעה 
לזמנים שעולים רגשות שליליים. ילד אחד יבחר 

ויש  אהוב.  סרט  לראות  ירצה  אחר  ילד  לצייר. 
סיפור.  או  חיבוק  שיבחרו  ילדם 

ושיגרה  מהנה  משותפת  לפעילות  בתפילה 
מהנה  משותפת  לפעילות  בתפילה  מבורכת. 

מבורכת.  ושיגרה 

אלירז לוי
ראש תחום תקשורת מרכז עלה ירושלים
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