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 "עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד,

 )נעמי שמר(.   לו יהי" -שנבקש כל 

 

 תושבים יקרים,

נוכח הסגר המתקרב  תחושות לא פשוטותיחד עם , חגי תשריהשנה החדשה ונמצאים בימים של התרגשות לקראת  אנו
 - וחלקם באופן חלקי מלאה, חלקם בלמידה ת הלימודיםהילדים, שאך החלו את שנ. קורונה הארוכים והמתמשכיםהוימי 

, מהחברים ומהשגרה לה ייחלנו ויעברו ללמידה מרחוק עד ת הספרביצוות וייפרדו מהכיתה, מיצאו כולם לחופשה ארוכה 
שמירה על שגרה ויציבות, חיזוק תחושת . כולנו, ילדים, בוגרים ומבוגרים, זקוקים לחוויה של וודאות, לסיום תקופת החגים

 .יצירת איים של שמחות והנאות קטנותמשוועים ל, בעצמנו ובעולם טחוןיהב

השתנו  אשר נהלים ומתווים, של של ניסוי וטעיה יםארוכ חודשיםמגיעה אחרי  תקופת הסגר הקרובה, בניגוד לקודמתה,
המאמץ שעשינו כולנו בהסתגלות, שוב ושוב, למציאות חדשה ללא הכנה או יכולת לצפות את העתיד.  ,חדשות לבקרים

תנו חווים את הסגר כמחיר שקשה מאד לשאתו על רבים מאולא מוכרת, הצריך מאתנו השקעת משאבים ואנרגיה. 
לפני הסגר מלאים בחששות, בתסכול ובתחושות קשות של הימים כך שהמערכת בהתמודדות והכלת המגיפה, שלון יכ

הן תגובה טבעית ובריאה שלנו לשינויים התכופים בשגרה. לאדם יש יכולת ו דומובנות מאה תחושות אל. אובדן אמון
ויים, אך כשהשינויים מתרחשים בצפיפות רבה, ללא חוויה של משמעות חיובית לשינוי וללא צפי מולדת להסתגל לשינ

 .יכולת ההסתגלות נפגעת, ונותרת תחושת מתח ומועקה, חוסר אונים ובלבול -יד לעת

כדי להתמודד עם התחושות האלה באופן שיאפשר לנו לחזור לאיזון, הן עם עצמנו ועם עם הסביבה המשפחתית 
מנגנוני הוויסות הם אוסף שלנו, המלווים אותנו משחר ילדותנו.  צועית, חשוב להשתמש במנגנוני הוויסות הפנימיוהמק

רגשות שונים שאנו חווים במהלך של כלים, חלקם מולדים וחלקם נרכשו במהלך החיים, שמאפשרים לנו להתמודד עם 
מתמודדים עם רגשות שליליים, ניתן לדמות את מנגנוני היומיום שלנו )לעיתים חיוביים, לעיתים שליליים(. כאשר אנו 

או שנוכל , לתוכודברים שליליים כניסת מפני  את הביתלדלת של בית: אנחנו יכולים להשתמש בדלת כדי לסגור הוויסות 
 .כדי להוציא מן הבית דברים שנוכחותם מכבידה עלינולהשתמש בדלת 

 הפנימיים, בדלת הפנימית שלנו?כיצד נוכל להשתמש ביעילות במנגנוני הוויסות 

שאנחנו בתקופה ארוכה ולא קלה אך  - חשוב שנאמר לעצמנו, מידי יום ואם צריך גם כמה פעמים ביום דיבור פנימי: .1
בסוף היא תיגמר. לא רחוק היום שבו נוכל לשוב לשגרה נעימה, לפעילויות המסבות לנו הנאה, נחזיר לעצמנו את 

  הוודאות וחווית השליטה שלנו על עצמנו, משפחתנו והיומיום שלנו.
המיכל שלנו, האוסף בתוכו ומחזיק את כל הגוף שלנו הוא  פיזית של נינוחות ומרחב אישי מאפשר:-חוויה גופנית .2

לתחזק אותו, לאפשר לו זמני רוגע  -חוויותינו, רגשותינו, מחשבותינו. חשוב שכל אחד יקפיד לשמור על המיכל הזה 
 ומנוחה בכל יום, אוכל בריא שיזין אותו ותחושה של התמלאות ממה שעושה לנו נעים. 

מתחים, משפרת את  ריקתפית מאומצת, מכל סוג שהוא, מאפשרת כולנו יודעים שפעילות גופנ :פעילות גופנית .3
לאזן את האוכל הנכנס לגופנו. הן ועוזרת )הורמונים שגורמים לנו לתחושה טובה( מחזור הדם, משחררת אנדורפינים 

הינן בעלות אותו השפעה חיובית עלינו ועל  -פעילויות שנעשות בתוך הבית או החדר, והן כאלה הנעשות בחוץ 
 לות הוויסות שלנו לאחר מכן.  יכו

להתבונן על התקופה הזו בפרספקטיבה של זמן נו יכול לעזור לתיעוד בין אם בכתב ובין אם באופן מצולם,  תיעוד: .4
זו יכולה להיות מזכרת מעניינית עבור כל אחד באופן אישי ועבור ואפילו לתת משמעות אישית לזמן הקשה שעובר. 

ו להתמודד עם מציאות קשה ועברנו אותו כמשפחה, תוך שאנו מפתחים חוסן אישי המשפחה כולה. זמן שבו הצלחנ
 ומשפחתי משמעותי. 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

עבור כולנו, ילדים ומבוגרים, טקסים הם עוגנים המבססים חוויה של שליטה וודאות )גם אם רגעית(.  טקסים קטנים: .5
רגילה שלנו. למשל, שתיית קפה לכן, חשוב לארגן לעצמנו טקסים קטנים, בהעדר אלה המוכרים לנו מהשגרה ה

   משותפת בבוקר, הליכה משותפת בערב ועוד.
 

 לבדים גישבתקופה שאנחנו מרדווקא עכשיו, אולי יותר מתמיד, חשוב לחזק ולתחזק קשרים חברתיים. הילתיות: ק .6
תינה הדדית עוזר לזכור שכולנו מרגישים לבד ביחד. התארגנות בקפסולות חברתיות או משפחתיות, נמאוד , כל כך

פילו לעזור לנו להרגיש יכולים לעזור לנו לחזק את תחושת התמיכה של החברה וא -ואפילו התנדבות קצרה 
 ת.משמעו

לא  , כמבוגרים,מטלטלת והמטרידה שאנחנו עובריםהחוויה הרגשית ה עולם המבוגרים הוא לא עולם הילדים: .7
בהכרח משקפת את מה שהילדים שלנו עוברים עכשיו. אחרי הכל, לילדים שלנו יש אותנו, בזמן שאנחנו מתמודדים 

מהמצוקה שאנחנו מרגישים נובעת גם מהתחושה שהילדים שלנו במצוקה,  חלק גדולמול המצב בכוחות עצמנו. 
 .מצביעות על כך שתקופת הסגר הקודמת סייעה לילדים להתקדם ולהתפתח יותר מהמצופה אבל יותר ויותר עדויות

דורש  ,לעבור את התקופה הזו באופן שפוישלנו הרצון וההתכווננות דרישות זה חשוב אבל זה לא הזמן להידוק:  .8
ו דורשים את מה שאנחנשלנו ומעצמנו ח הזה לא בהכרח מאפשר לנו לדרוש מהילדים והכ. חומאתנו הרבה כ

ככל שנוכל להחמיא לעצמנו על העובדה הפשוטה שאנחנו מחזיקים מעמד, מחייכים,  !סדרבשגרה, וזה ממש ב
נוכל להתמקד בחוויות ובהישגים החיוביים שלנו וגם לטפל כך  - מורכבת כה ר את הימים בתקופהמצליחים לעבו

 בעצמנו ובמשפחותינו.
לעיתים מאזן הכוחות הפנימיים שלנו מול המציאות הלא פשוטה בחוץ, אינו לטובתנו. כך שאנחנו  לדעת להיעזר:ו .9

חשים "טובעים" בים של תחושות שליליות, מתקשים למצוא עוגנים להיאחז בהם או מעגלי תמיכה חברתיים 
ם מעגלי תמיכה עומדים לרשותכ בעמק שלנולהישען עליהם. גם בתוך הקושי הזה, חשוב לדעת לקרוא לעזרה. 

ועזרה רבים וחשובים, של עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ועוד. אל תהססו ליצור עמנו קשר, להתייעץ, לחשוב יחד, 
ביחד, כשאנחנו אוחזים ידיים  ! ואם זה לא יספיק, נוכל לעשות גם יותר מזה.לדבר ולשתף. לפעמים זה מספיק

 גם את התקופה המורכבת הזו.  ומחזיקים האחד את השני, אין ספק שנוכל לצלוח

 

 

 

 יאות איתנה לכל ילדי ותושבי העמקשנה טובה ובר

 

 בן ענת וכל צוות הפסיכולוגים-יפעת גונן

 חינוכי עמק המעיינות-בשירות הפסיכולוגי

 

 

 

 
 


