
 
 

 2020 אוקטובר 30

 בית הספרלכבוד: הורי 

 הכנה רגשית לקראת חזרה לבית הספרהנדון: 

 הורים יקרים שלום רב,

אנו צפויים לקראת חזרה לשגרה מסוימת, אחרי שבועות של התכנסות בבתים. הרבה  סוף סוף

נצפה שהילדים .  למסגרת בית הספר ילדים והורים, לקראת החזרהרגשות מעורבים מלווים אותנו, 

יתמודדו באופנים שונים, לצד התרגשות ושמחה על חזרה מסוימת לשגרה, עבור חלק מהילדים היא 

  .קשה בהתחלה ודורשת הסתגלות גם עשויה להיות 

להסביר להם לפנות מקום לשיח פתוח וכנה עם ילדכם טרם החזרה לבית הספר.  אנו ממליצות

 עלמראש ככל הניתן, את אופן החזרה על פי המתווה שקיבלתם מבית הספר, תוך מתן דגש 

למשל: חלוקת הכיתה לחצאים, הפסקות אחרות,  סדר היום המוכר של בית הספר.בשינויים ה

עודדו ביטוי רגשי  הפרידה מההורים בשער ביה"ס ועוד.  ,הימנעות ממגע עם החברים ועם המורים

, התמקדות התקופה חוויות טובות שזימנה לכם ולהם עלוכוונו את השיח להתבוננות חיובית 

חשוב לזכור כי רבים מהילדים התמודדו באופן מעורר . פיתוח חוסן נפשיבו ילדכם שגילו בחוזקות

להתבונן לאחור על היכולות והכוחות שגילו  עבורם הערכה בתקופת הסגר הממושך וכעת זה הזמן 

 זה היה מובן מאליו. איןשלהם זאת  לשקףו אחריותו , עצמאותבגרותכגון  בהם,מזהים אתם שו

שיח עם הילדים, כמו כן הנחיות לניהול לפיתוח אנו מצרפות למכתב זה כרטיסיות שניתן להשתמש 

 שיח עם הילדים, מטעם שפ"י )שירות פסיכולוגי חינוכי(.

 

 הערכות לקראת החזרה:

, אליו התרגלו הלכל משפחה סדר יום שונה בהתאם לצרכיו. סדר יום נושאדגש במומלץ לשים 

ארגון סדר יום תכנון ו. כדאי להקדיש את סוף השבוע להילדים בתקופה הממושכת בה שהו בבית

 לדוגמא:בבית ספר. ההגעה ללשגרת  שיתאים חדש

  הצליח לקום בזמן.בחזרה את שעת השינה  כדי להקדימו 

  לפני  בערבלבית הספר את התיק הכינו. 

 .אפשרו לילדים לבחור את הבגדים ולהכין אותם ערב לפני 

 .ניתן להכין רשימה של מטלות הבוקר מהקימה ועד ליציאה מהבית 

  או בתיק מסודרתספרי לימוד מבית הספר, ניתן לארגן אותם בערימה  לקחתםבהנחה ש.  



 
 

  שוחחו עם ילדכם: מה הציפיות שלהם מהחזרה לבית הספר, מה מפחיד אותם, כיצד הם

   יום.-חושבים שזה ישפיע על היום

 

את הילדים, יסייע להם  ויקבל ת השכבה,, לרבות יועצהחזרה לבית הספר צוות בית הספר בבוקר

 בהתאקלמותם מחדש ויתמוך בהם.

 

 מיקוד צרכים עבור היועצות

כת שבה שהו ילדכם בבית, הביאה עמה מגוון רחב של התמודדויות שונות עבור התקופה הממוש

את המענה לדייק ולהבין טוב יותר את הצרכים וננסה להתאים על מנת שנוכל כל משפחה. 

 . שאלון מיקוד צרכיםל עשלכם במענה  שיתוף הפעולהלזו, נודה לתקופה המתאים 

 . 5.11.2020השאלון יהיה פתוח למענה עד יום חמישי, 

 

 בית הספר: תוניתן ליצור קשר עם יועצ ,שאלות נוספותיעצויות או התיצורך בבמקרה של 

 .noamcaf@gmail.com, ג-יועצת שכבות א –נעם כפתורי 

 .liat.se@tlvedu.org.ilו, -יועצת שכבות ד –סגל -ליאת אבני

 

 בברכה,

 אבני-ליאת סגל    נעם כפתורי

 ו-יועצת שכבות ד                    ג-יועצת שכבות ב                          

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8sXbRRhHn-AcZGN3ECd_OIiQFhz6f7Ev2NQ6E19jS1iVLbQ/viewform
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