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 שלום חנוך  – "כולנו ילדים של החיים"         

   ה בגיל צעיר\הצעה לשיחה של הגננת או המורה עם הורה לילד

 רחל אברהם ונעמי מוזסכתבו ערכו ואספו: 

  ,הם אלהההורים    בגן ובכיתה.  הורי הילדיםבין ל  והמורה   בימים אלה יש חשיבות רבה לתקשורת בין  הגננת

 1ה ומעצבים את דרך הבנתו את ההתרחשויות. \ המציאות לילדמתווכים את ה

 מהלך השיחה 

     פתיחה: 

 ה והמשפחה בכלל.\התעניינות בשלום ההורה, התעניינות בשלום הילד •

 . בימים אלה של השבתת המערכתה \של הילדובמצב רוחו של הילד התעניינות במעשיו  •

   רמול וחיזוק, נהכלהאמפתיה, 

 , אם הן עולות. , בלבול וחוסר אוניםפחדשונות כגון:   לגיטימציה לתחושותהכלה ומתן  •

 ה.\ כדמויות משמעותיות בהתמודדות של הילד ,חיזוק ההורים •

 :   הצעות קונקרטיות להתמודדות 

במסגרת    לעשות פעולות מרגיעות ומשמחות, לשחקלבנות סדר יום ביחד,  להיות עם הילדים,  •

 , לשוחח.... באופן וירטואלי  המשפחתית או עם חברים

 לא לחשוף למידע מיותר ולא להציף בפרטים שאינם הכרחיים. •

ה נדמה שהכול קורה כאן, עכשיו וכל הזמן.  \ י הזמן והמקום ולילדגאמצעי התקשורת מעוותים את מוש •

 ת. ה לגבי ההתרחשויו \לפיכך מתחייב תיווך ברור ופשוט של ההורה לילד

 . זה לזהלהסביר לילדים שביחד יש לנו כוח להתמודד ואנחנו עוזרים  •

נחזור לחיים טובים   שבמהרה  ים לכך, דואג שהם משרד הבריאות כים על לומר לילדים שאנחנו סומ  •

 ובריאים. 

ה סביבה מוכרת, מוגנת ומשרת ביטחון ובעיקר עוזרת בשמירת  \ הגן ובית הספר מהווים עבור הילד •

כדאי לבנות שגרה שתהיה   המשמעותיות )חברתית, תפקידית, חשיבתית, רגשית(.   רציפויות החיים

 מורכבת מרכיבים מוכרים אלה. 

  

 
בהמשך מצורף מאמר על התמודדות של הורים עם פחדים של ילדים ועל פי העקרונות המוצגים בו, נבנתה השיחה המוצעת.   1

 הישראלי לטיפול בפסיכו טראומה.המאמר לקוח  מתוך האתר  של המכון 
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 : השיחה סיום

 בערוץ זה.   הבטחה להמשך שמירה על קשר •

    . מסרים של תקווההעברת  •

 ירדן בר כוכבא  \"הנה הם באים ימים של שקט"

 

                                                                                      צעה לפעילות מרגיעה ומחזקת עם הילדים:ה

אנטוני בראון                                                                                             \הספר: "לאן הולכות הדאגות בלילות"

 

ה על רגשות ועל מה שמדאיג אותו  ולחשוב על דרכים להתמודד עם חששות   \הספר מסייע להורה  לשוחח עם הילד

גבר עליה. ההתמודדות היא בדרך רגשית  ובעיקר להראות, שאפשר  להניח את הדאגה בצד ובדרך זו להת

 ויצירתית שבה הילד מעורב באופן אקטיבי. 

ד."   ַמר: "ַאל ִתְדַאג, יֶׁלֶׁ ִמיד אָּ ל ִאיִלי תָּ א שֶׁ  ַאבָּ

ר ִלְפֹגַע ְבָך."   בָּ ן ְלשּום דָּ ה: "לֹא ִנתֵּ ְמרָּ ִמיד אָּ ל ִאיִלי תָּ א שֶׁ  ִאמָּ

ַשב  ילֹות ִאיִלי חָּ ִמים ַבלֵּ ל ִלְפעָּ בֹות ַמְדִאיגֹות  ֲאבָּ  ַמְחשָּ

ַמִים.   ם ְוַעל ַהִצּפֹוִרים ַהְגדֹולֹות ַבשָּ ִנים ְוַעל ַהגֶׁשֶׁ ֲענָּ  ַעל הָּ

ת ְבִמינָּּה:   דֶׁ ה ּוְמיֻחֶׁ נָּה ְקסּומָּ ְתנָּה לֹו ַמתָּ א נָּ ְבתָּ ד סָּ חָּ ּיֹום אֶׁ  ַעד שֶׁ

גָּה    - ֻבבֹות ְקַטּנֹות  ן הַ   -ֻבבֹות ְדאָּ הֶׁ ר לָּ ר ְלַסּפֵּ ְפשָּ אֶׁ הֹוְלִכים ִליֹשן.  שֶׁ י שֶׁ  ֹכל ִלְפנֵּ

דואג בגלל כובעים, נעלים,    הוא"אילי היה דאגן לא קטן... הוא דאג בגלל הרבה דברים".   הספר פותח בכך ש

עד כי תחושת הדאגה מחלחלת אל הקורא.   רת באופן רב הבעה מאויעננים, גשם, וציפורים ענקיות. כל דאגה 

    , למרות היותם פשוטים. רבה גורמים לדאגההדברים נראים כ
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. אלה  2שמצליחה  בסוף היא  סבתו שנותנת לו בובות דאגה הוריו של אילי מנסים לעזור לו בדרכים שונות אך מי 

בובות מיוחדות )גואטמליות( שלהן  סיפרו הילדים את דאגתם לפני השינה וכך זכו בשינה טובה והתעוררו בבקר  

ללא הדאגה שהטרידה אותם. הפתרון המקורי אכן עוזר לאילי להתגבר על הדאגות, עד הרגע בו הוא מתחיל  

שסבתו הביאה לו   שידאגו לבובות בות דאגה קטנות ומכין ב כדי להתגבר על הבעיה אילי  צמן. לדאוג לבובות ע

 מכן לכל חבריו.  -ולאחר

קשיים   התמודד עםהיכולת ל  שבכל אחד טמונה , מכוון לכך  חששותמתמשך על רגשות ו הספר  מאפשר שיח 

   הסובבים אותנו.היא תהליך שקשור גם ביחסים שלנו עם עליהם  ההתגברות ש ודאגות ו

 מומלץ להורים להכין ביחד עם ילדיהם בובות דאגה על פי  הדוגמא בספר. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

לפי המסורת, שמקורה עוד .גואטמלהקטנה וצבעונית המקובלת ב בובה( היא muñeca quitapena: ספרדיתבובת דאגה )ב 2

, לספר לבובה על בעיותיו,  דאגותיועל קשיי היום ו מחשבותבשל  להירדם( שמתקשה ילד, יכול אדם )בדרך כלל מאיהבימי ה
. כך, יעסיקו הדאגות את הבובה במקומו, שנתו לא תופרע, ובבוקר לא תטריד עוד הבעיה את אותו כריתולהניח אותה מתחת ל
את הבובה מתחת לכרית של הילד בעודו ישן, כדי לספק לילד בבוקר שלמחרת ראיה מוחשית   הורהאדם. לעתים, מוציא ה

)מתוך לכל לילה במהלך השבוע.  להיעלמותה של הבעיה.                               לפי המסורת, נהוג להיעזר בשש בובות, אחת
 ויקיפדיה(

                                              

                                    

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%90%D7%92%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
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 מספר עקרונות כדי לעזור לילדכם לפתח חוסן ולהתמודד באופן מיטבי בתקופה זו: 

 ומחסן. חשוב לשדר אמון בכוחם של הילדים להתמודד, יש בכך מסר בונה  .1

המידע שמועבר לילדים, חשוב שיהיה מנוסח באופן פשוט, בהיר וקונקרטי. תיווך העובדות והרגשות יעזור   .2

 להם לבנות את כוחות ההתמודדות ויחזק את תחושת הביטחון שלהם.

ילדים מושפעים מחשיפה לחדשות, גם כשהם נראים עסוקים במשחקיהם. חשוב לכוונם לתוכניות   .3

 המותאמות ליכולותיהם ולגילם.מרגיעות, 

ילדים זקוקים לשגרה והיא מעניקה להם ביטחון ותחושת שליטה. יש לשמור על שגרת החיים הרגילה ככל   .4

תקופה זו אינה חופשה אלא פעילות גן בדרכים אחרות. חשוב לחפש דרכים שישמרו את מסגרת הגן  הניתן.  

 אך בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובאופן וירטואלי. 

 מילוי תפקידים במשפחה נותן לילד תחושת ביטחון ויכולת.   .5

ה על מה שיכול לסייע לנו להתמודד בזמנים קשים ובהמשך לשיחה זו לשאול  \מומלץ לקיים שיחה עם הילד .6

לה  \ואף להציע לו 3אותה לעשייה \ה או רוצה לעשות בהקשר זה. אפשר ורצוי לכוון אותו\ה יכול\מה הילד

 מוגדר ובר ביצוע. בדרך זו מחזקים את תחושת המשמעות והשליטה במצב.  4למלא תפקיד 

במהלך אירועים קשים, יתכן שיהיו תגובות של נסיגה ותלותיות. יש לשים לב להתנהגויות הנראות להורים   .7

ים בהם ההורים עצמם כחריגות באופן קיצוני. במקרים כאלה, רצוי להתייעץ עם אנשי מקצוע. גם במקר

חשים מפוחדים ומתקשים לתמוך בילדיהם, חשוב להמליץ להם לבקש עזרה מקצועית, לכוון אותם  

 למקורות סיוע ודרכי התקשרות עימם. 

 

 

 
 כתיבת יומן, ציור או יצירה כלשהי, משחקי חברה או משחקי ספורט...)בסגנון "גשר מאחד" של מולי להד ועפרה אילון(.  3
 רוחה משפחתית מפנקת, עזרה בשמירה או בילוי עם אח קטן...למשל תפקידים כגון: הכנת א 4


