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 להיות הורה למתבגר/ת בתקופת שגרת חירום

 

 ,  ם למתבגרים יקריםהורי

נכנסה לשגרת חיים חדשה, בה כולנו יחד מבוגרים,  בימים האחרונים מדינת ישראל כולה  

מתבגרים וילדים, נאלצים להסתגל למציאות דינמית ומשתנה, מציאות של התכנסות פנימה לתא  

 המשפחתי, הגרעיני מה שמציב עבור כולנו התמודדויות ואתגרים משמעותיים. 

ינוך הבלתי פורמלי,  חשוב לנו לעדכן אתכם כי מחלקת הנוער יחד עם רכזי בנימין, עובדי הח 

עוסקת בבירור הצרכים, בחשיבה וביצירת מענים מתאימים לבני הנוער, ולסייע לכם כהורים  

 וללוות את הנהגות ובעלי התפקידים בישובים.  

רכזי הנוער עובדים כל השנה במסירות עבור בני הנוער מתוך אהבה ותחושת שליחות חינוכית  

 ם כתובת עבור בני הנוער וכן עבורכם גם בעת הזו. ובזמן חירום זה ממשיכים בעבודתם, וה

מתוך הבנה כי תקופה זו הינה מורכבת עבור כולנו בכלל ובפרט עבור בני הנוער, מה שמצריך  

 התייחסות מיוחדת ומותאמת, ריכזנו למענכם מס' דגשים אשר יכולים לסייע לכם ההורים: 

   –חשיבות ההסברה על הקפדת הוראות משרד הבריאות  .1

, הרצון להיפגש, להסתובב  בגיל ההתבגרות החלק החברתי מהווה חלק משמעותי מאוד 

 המגבילות, מייצר קונפליקט וקושי ביישומם.  הנחיות משרד הבריאות יחד לעומת  

רכזי הנוער, עוסקים בעת הזו, בהסברה לבני הנוער כי אין לצאת מהבית ולהסתובב יחד  

ון או בדרכים יצירתיות נוספות. חשוב גם  ואף מקיימים פעילויות אך ורק באופן מקו

ילכו  לא טטו בחוץ, וכהורים לדבר עם בני הנוער ולשים לב כי הנערים והנערות לא יש

 ישארו בבתים. יו  ריהםלחב

לצד ההגבלות לדבר ולחשוב יחד גם על מה כן ניתן לעשות. כיצד ניתן לשמור על קשר עם  

 ר, להמשיך לעשות תחביבים ועוד. חברים, לקיים מפגשים מקוונים, לשמור על כוש 

 

   –חשיפה לתקשורת והצפה של מידע  .2

מרבית בני הנוער שלנו חשופים לתקשורת ומוצפים כמונו באינפורמציה רבה אשר יכולה  

 להיות מבלבלת, ואף שגויה. חשוב כי אנו כהורים נהיה שם על מנת לתווך להם את  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

להבין מהם מה ידוע להם, מה דעתם ולדבר  האינפורמציה, לעשות להם סדר בהצפה, 

 איתם על זה בגובה בעיניים ובענייניות. 

 

   – ת/שיח אישי עם המתבגר .3

בעת הזו חשיבות המפגש והשיח אחד על אחד עם המתבגר/ת שלכם נחוץ אף יותר. גם אם  

הנער מראה אדישות וזלזול למצב, הוא צריך אתכם תמיד. צריך את ההורים שלו שיהיו  

מן לבד בלי האחים הקטנים, למבט בעיניים, שישאלו לשלומו ואילו תחושות  איתו לז

מלוות אותו. קיום של שיחה כזו בשגרה לעיתים מאתגרת, ומסתכמת ב'סבבה' קצר, אבל  

 היא חיונית עד מאוד.  

 

   –וגבולות  יצירת שגרה .4

הגדרת משך  שמירה על סדר יום ותכנון של זמן השכמה זמן ללמידה, זמן מסך ועוד,  תוך 

הזמן  בשיח ובהסכמה משותפים היא חשובה. בני הנוער צריכים עד מאוד גבולות ברורים  

וביתר שאת במצב של בלבול וחוסר ודאות וחוסר שליטה. בנוסף נתינת תחושת משמעות,  

 נתינת אחריות ותפקיד בתוך הבית יכול לסייע רבות. 

 

   –שינויים התנהגותיים וסימני אזהרה  .5

גיל ההתבגרות מלווה בשינויי מצב רוח וביטויים רגשיים קיצוניים אך בעת הזו שימו לב  

מושך, שימוש בחומרים  אם יש שינוי התנהגות מעורר דאגה, כגון חרדה, מצב רוח ירוד מ

 ממכרים ועוד, מומלץ לפנות לסיוע מקצועי. 

 י או עם הילדים ניתן לפנות לקו החם של המועצה: אם אתם חווים קושי רגשי איש

02-9700678 

 

 

 

 מחזקים אתכם ההורים כל השנה ובפרט בעת הזו 

 בהערכה רבה 

 ובציפייה לימים הטובים שעוד יבואו 

 

 מחלקת נוער בנימין 

 


