
מטרה
"כל מי שיש לו למה, 
יוכל לשאת כל איך" 

(ויקטור פרנקל) 
מצאו מטרה גדולה או קטנה,

משהו שחשוב לכם, ופעלו למענו.
כגון: הגדרת משימה אישית או

משפחתית, זמן לימוד יומי, 
התנסות בתחביב חדש, 

ארגון מחדש של חלק בבית.

למעוניינים להתייעץ, לשתף ולהיתמך ניתן להתקשר לקו החם לשיחה טלפונית 0524438408, 
או לתאם מפגש טיפולי אינטרנטי (בזום או בווטסאפ)  חד פעמי או רב פעמי 

עם צוות הפסיכולוגים בשפ"ח. ניתן לבקש זאת דרך הקו החם.
    

בברכת שנה טובה ובריאה בגוף ובנפש, 
צוות שפ"ח גוש עציון.

מה שלומכם? ימי הסגר השני של הקורונה הם תקופה מאתגרת לכולנו, 
שמלווה בדאגות בריאות ופרנסה, ריחוק חברתי, אי ודאות, חוסר שגרה, אתגרים עם הילדים.

 מצב זה יכול להעלות תחושות לא פשוטות, כגון: חרדה, לחץ, מתח וחוסר אונים. 
אספנו כמה דרכי התמודדות לשיפור החוסן האישי והמשפחתי:

השתמשו בהומור עצמי
 שיעזור לכם להביט על הסיטואציה

 בפרספקטיבה אחרת,
 ולחשוב על פתרונות יצירתיים. 

כדי לעזור בכך, צירפנו לכם סרטונים
שהוכנו במיוחד לילדי גוש עציון,

 על ידי השחקן אסי צובל,
 אגף חינוך והשפ"ח.

לצפיה ליחצו:

דווקא כעת יותר מתמיד, 
הגוף שלנו צריך לנוע. 

התנועה מפחיתה לחץ, 
ויוצרת אקטיביות שחשובה בימים אלו.

 נסו להקדיש זמן אישי או משפחתי 
לפעילות ספורטיבית

הפחיתו ביקורת כלפי עצמכם 
וכלפי הסובבים אתכם. 

ציפייה לתפקוד רגיל 
אינה מתאימה למצב החריג 

שבו אנו נמצאים. 
חשוב לשמור על גמישות 

ומידה של חמלה, 
הן כלפי עצמינו ההורים 

והן כלפי הילדים. 

האם אתם בסדר בסגר?

הקדישו כמה דקות ביום 
לעצמכם!

עשו משהו מהנה 
שייתן לכם כוחות:

קפה ומאפה,ספר טוב,
תחביב, נשימות עמוקות.

עוגן

פעילות גופנית

חמלה עצמית

קשרים חברתיים

הומור 

איזון

מצאו עוגנים שיחברו אתכם
 לקרקע ויתנו תחושת יציבות.

שגרות קבועות בבית,
הרגלים ישנים של השגרה

 והרגלים חדשים של הסגר 
יעזרו לנו ליצור קביעות ומוכרות.

עודדו את עצמיכם ואת הילדים 
לשמר קשרים חברתיים, טלפונים,

זום, שיחות וידאו עם
אנשים אהובים ומוכרים

מריבות בין אחים
הזמן שלי ברשותי

על דאגה

בס"ד

https://www.youtube.com/watch?v=KP7CNcq7WAY&ab_channel=%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=lhacnDEQfNQ&ab_channel=%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=3r46BEyCmL4&ab_channel=%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%9C

