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 הורים יקרים, 

אמש התקבלה הנחיה ממשרד הבריאות על כניסה לבידוד של כיתתה של בתכם. זאת בעקבות 

. ורגשית מעשיתצר עבורכם התמודדות חדשה, קרבה לילדה שנדבקה בקורונה. הדבר מן הסתם  מיי

ביה"ס, לכל מחנכת, מנהל בית הספר, ופסיכולוגית  -אז קודם כל, חשוב שתדעו שאנחנו כאן עבורכם

 שיתוף והיוועצות.

 ועכשיו, כמה נקודות חשובות: 

 עם זאת יש להקפיד עליו לפי .יש לזכור שהבידוד הוא פעולת מניעה ואינו מעיד על מחלהראשית, 

 בכדי לקחת אחריות על הפחתת הדבקה. ההנחיות של משרד הבריאות

יות אתגר ם נוספים, עלולה להאנשי השהיה בחדר אחד במשך שבועיים, בהעדר מגע ישיר עםשנית, 

אופן ההתייחסות של הילד/ה למצב זה,  להורים תפקיד חשוב בהשפעה על לא פשוט עבור הילד.

 בתמיכה ובליווי הרגשי .

  -ולכן, כדאי

 המצב: הדרך בה נתווך את משמעות הסיטואציה לילדנו תעצב את רגוע ועניינילתווך באופן א. 

ופן דרמטי עם פרטים מדויק ואמין: המועבר ברוגע ולא בא מידע תתלרצוי  את מציאות חייו בבידוד.

לדוגמה: "כל מי שפגש חולה קורונה נכנס לבידוד, כי ככה משרד הבריאות אומר, וכי ככה . מיותרים

אנחנו עוזרים למנוע התפשטות של הנגיף. לילדים הנגיף כמעט תמיד לא מסוכן, אבל אנחנו שומרים 

 על אנשים אחרים".

 בידוד לגבי שקולה החלטה קבלו המשפחה ונתוני הבית למבנה בהתאם ארגנות פיזית:התב. 

 או( לחלק שניתן גדול בית מצריך)  מבודדים ובלתי למבודדים המשפחה של חלוקה או משפחתי

 או מתבגר אח עם ילד שבודדו משפחות ישילדים צעירים מומלץ שלא לבודד לבד. . לבד הילד בידוד

מהר חדר נוח מאוורר ומתאים. עדיף עם  סדרו. משוחררת המשפחה ושאר בודד לא הילד כך שניים

 אפשר אם שירותים ומקלחת צמודים. חשוב שתהיה בחדר קליטה טובה לאפשר תקשורת עם העולם!

 בני של נוחות באי כרוך זה אם גם. עדיף זה אחד חדר רק ולא אגף או קומה -בבית איזור לילד לתת

בהם לבדו ללא מסיכה. המעבר בבית צריך  לשהות יכול הילד, חצר או מרפסת לכם יש אם .הבית

להיות עם מסיכה. דאגו למרפסת נקייה נעימה ומאובזרת במה שצריך. בזמן שהילד במרפסת והחלון 

 או בלונים, עידוד בשלטי החדר את לקשט מומלץ מדי יום... לסדרולחדרו ניתן להיכנס פתוח 

 ...פרחים

 

 מגוון ורציף: חשוב לתכנן שמירה על קשר עם בני משפחה וגם עם קשרשמירה על ג. 



 חברים ממעגלים שונים, בין אם הם בבידוד ובין אם לא. קיימים היום אמצעים

 טכנולוגיים מגוונים לשמירה על קשר.

 : שימוש באמצעים שונים של משחק והפעלה, כגון: שימושהומור, קלילות ומשחקיותד. 

ְצֵרִפים )פאזלים(, כל אלו, יתרמו רבות להפיכת החוויה לטובהבחומרי יצירה, הרכ  בת תַּ

 ומועילה.

כאשר לילדה יש 'תפקיד' ואחריות לתמוך במבודדות אחרות, זה : פעילויות, עשייה ותפקידיםה. 

 מאווררת אחר ילד בשימוח ההשקעה. בינהן בין מפנקים' משלוחים'מגביר תחושת משמעות. עודדו 

 .עצמו של' בועה'מה הילד את ומוציאה

 מסודרת וצפויה: עם כל הקושי לקיים שגרה בסיטואציה כל כך חדשה, שגרהו. בניית 

 חשוב לייצור אותה. שגרה המכילה מחויבות, שומרת על תחושת רציפות ומסייעת

 בגיוס כוחות התמודדות.

  

 :דוגמאות לפעילויות

 בלוח זה משבצים פעילויות –.תכנון לוח תאריכים להתנהלות כוללת בשבועיים הבאים  1

 שונות. כדאי לבנות ביחד עם הילד את סדר היום, לעשות אבחנה בין מה שחובה למה

 שרשות ולהשאיר מקומות פנויים להחלטה משותפת לגבי פעילויות שונות.

 ניתן לשתף את מי שבבידוד באמצעות סקייפ-.ארוחות משותפות עם שאר המשפחה  2

 האוכל עם שאר המשפחה. ולהניח את המסך על שולחן

 .הקפדה על השתתפות של הילד בפעילויות ללמידה מקוונת שמתוכננות על ידי בית 3

 הספר.

 .שעת ספורט משותפת למי שבפנים עם מי שבחוץ. 4

 אפשר להציע לילד לסדר-.תכנון פעילות מסוימת שבימים כתיקונם לא מגיעים אליה 5

 משפחתיים, אוספים וכד' . מחדש את צורת החדר, לארגן מחדש אלבומים

 הזדמנות לשוחח מלב אל לב על כל נושא. אפשר להציע לילד -" .שיחת נפש מעבר לדלת"6

 לבנות רשימת נושאים, להחליט את מי הוא מזמין לשיחה בכל נושא ולקבוע זמן של

 שיח באמצעות הטלפון )יכול להיות יותר מאדם אחד ואפילו כל המשפחה(.



 באמצעות, כתיבה, צילום, ציור, כתבות עיתונאיות, –ידוד שלי" .תיעוד "חווית הב 7

 ראיונות... חשיבה על הדרך שבה תוצג החוויה לכיתה עם החזרה לבית הספר.

  

 ��וכשילדים מבודדים בשבת...  

 במידה וגם בשבת לא תוכלו להכנס לבידוד משפחתי, הנה עוד כמה רעיונות לשבת:

 

 'וכו פרחים זר להניח, לבנה מפה לפרוש. שבתי מראה לחדר לתת כדאי ��

בה, כך תוכלו לדבר מדי פעם, במרחק ע שקופה שעוונית החדר דלת מסגרת כל על להדביק תוכלו ��

אך ללא מסיכה. )היציאה מהחדר תהיה קצת מסורבלת מהחלק התחתון של השעוונית שתהודק 

 (במשהו כבד בין היציאות. אבל ממילא אין כמעט יציאות מהחדר... 

 או בחצר באוהל גם לפנק תוכלו. להתאווררות חצר או מרפסת לנצל כדאי, בשבת במיוחד��

 תוספת שמחה.ל במרפסת

 (.בסלון ואתם בחצר הילד: למשל) הילד עם עין קשר שמירת תוך שבת סעודות לאכול מומלץ��

 של חברים גם מקרים בהרבה. שלום שבת לו לאחל לילד להתקשר משפחה ובני חברים עודדו��

 .זה את זה לשמח הילדים את עודדו -זה במקרה, בבידוד הילד

 

 .תמודדים יפה עם המצבו...הרבה ילדים מפתיעים לטובה ומ

 מוזמנים לשתף ולהתייעץ. -במידה שיש קושי

 

 יונה שפי                                                                             אפרת שטיינמץ

 בית הספר                                                                   פסיכולוגית בית הספרמנהל 


