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 עקב המצב הבטחוני -עצות להורים

אנו מציעים לשוחח עם הילדים על חוויותיהם ולעזור להם לעבד את האירועים  ,בעקבות אירועי הימים האחרונים

 על מנת להפחית חרדה ולהגביר את תחושת החוסן והמסוגלות. 

 הכלל הוא לא מסתירים ולא מציפים.

ו היוהכח עבור ילדכם, במיוחד בחירום.  ההתמודדותאתם מקור  -: חשוב לזכורההורה כמקור בטחון .1

 ואנחנו כאן בשבילך" ביחד להתמודד יםיכול פנויים עבורם, והעבירו מסר "אנחנו

 ת.חירום מומלץ לנסות לשמור ככל הניתן על שיגרה בבי בעתותמספקת בטחון. שיגרה :  היגרשמירה על ש .2

  .מומלץ מאוד לדאוג שיהיו עסוקים ופעילים

ית כשנשמעה האזעקה? כמה איפה הי"ולעודד את הילדים לשתף בחוויותיהם.  ליזום שיחהאנו מציעים  .3

דאגו לתווך את המציאות ולחזק התמודדות יעילה  "בומים שמעת? מה עשית כדי לשמור על עצמך?

" " נכנסתם למיגונית כי אתם יודעים כיצד ?לדוגמא : "זה היה אירוע מבהיל אך ידעתם מה לעשות

 "?לפעול

הבוקר התחיל : "חשוב ליצור רצף בסיפור ולהדגיש שהאירוע נגמר - סגירת האירוע והבניית רצף בסיפור  .4

". וממשיכים בשגרת היוםבצבע אדום, נכנסנו למיגוניות המשכנו לבית הספר ועכשיו אנחנו בבית מוגנים 

 .ייתכן ובמהלך היום חוו מספר אירועים חשוב להתייחס לכל אירוע בנפרד

התאימו את המידע לרמת הבנתו  . הגבילו את חשיפת הילדים למהדורות החדשות: מתן מידע מותאם .5

 .ספרו להם רק את האמת ומבלי להרחיב בפרטים .וגילו של הילד ותווכו לו את המציאות בצורה מותאמת

 .היו קשובים לשאלות ולתכנים שמעסיקים את הילדים ותווכו להם את המציאות על פי שאלותיהם

"המבוגרים שומרים  ,: ידע קונקרטי ומסר מרגיע כגון "היה צבע אדום" ו"רצנו למקום מוגן "בגיל הרך

 ."עליכם

  .: מידע מפורט יותר על מה שקורה יחד עם אמירות מעודדות ומרגיעותבגיל בית הספר

 וי רגשותמידע רחב, לנסות ליצור עם המתבגר דיאלוג ולדבר על תפיסות עולם ולעודד ביט :מתבגרים

ייתכן כי בימים הקרובים תזהו תגובות פחד, היצמדות להורים, מיחושים גופניים,  התנהגות אפשרית: .6

אלו תגובות טבעיות, היו  .אצל ילדים שכבר נגמלו מכך ועוד הרטבה במיטה, , תוקפנות, חלומות רעים

  .קשובים לרגשותיהם מחד וחזקו אותם על התנהגותם המתמודדת בצורה יעילה אל מול האתגרים

יש לזכור גם את הצורך שלכם כהורים בתחזוקה אישית לקבל תמיכה ולחלוק את הדאגה ואת דרכי  .7

ניתן  . נחנו כאן בשבילכםא - אל תהססו לפנות לעזרה .ההתמודדות עם קרובים חברים או לפנות לייעוץ

כל תושב  . הייעוץ והפסיכולוגים החינוכיים במסגרות החינוך, או למרכז חוסן ,לפנות לצוותי החינוך

 :, מוזמן לפנות אלינוההתמודדות עם מצב החירום לטיפול וייעוץ רגשי על רקע הזקוק 
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