
,הורים יקרים
. שבוודאי עשויה להביא אותנו לתחושת מתח וחרדה, אנחנו בליבה של הסלמה משמעותית

.ריכזנו עבורכם מספר עצות שיסייעו בידיכם להקל על ילדיכם במידת הצורך

ממליצים להסביר לילדים כי –ראשית להזכיר לכולנו שצבע אדום מהווה הגנה ולא סכנה •

ולהודיע לנו שיש להיות במרחב  אך תפקידו להגן עלינו , אומנם מבהיל" הצבע האדום"

.גם רעש כיפת ברזל הוא קול של המערכת שמטרתה להגן עלינו.מוגן

אתם מקור ההתמודדות והכוח עבור ילדיכם -חשוב ביותר לזכור : ההורה כמקור ביטחון•

על מנת  , לכן חשוב שכל הורה ימצא את הדרך להתמודד ולהירגע. ובמיוחד בעתות חירום

והקשבה להוראות  לצידםשאתם ואימרוהרגיעו את הילדים . שיהיה פנוי לסייע לילדו

.מגינה עלינו

הילדים לומדים . היו מודעים לתגובותיכם לאירוע. התגובה שלכם קובעת: תגובות רגועות•

להפגין התנהגות  , נסו עד כמה שאפשר. כיצד להגיב במצב על ידי צפייה במבוגרים בסביבתם

.  רגועה ומרגיעה

ביחוד במצבים  -הכירו ברגשותיהם. תנו לילדים את תשומת הלב שהם זקוקים לה: תשומת לב•

תשומת לב והקשבה מצדכם מספקות לילד הזדמנות להביע את חוויותיו ולחוש ביטחון , קשים

נסו ליזום  . הסבירו לו כי אלו תגובות נורמליות למצב. עודדו אותו לספר מה הוא חש. וקרבה

.  ד"אפשר גם בממ, פעילויות נעימות ומהנות עם הילד

אבל לא את  , ספרו רק את האמת-התאימו את המידע לגילו ולרמת הבנתו של הילד: מידע•

.עודף מידע עלול לבלבל ילדים ולגרום לפחד ולחוסר ביטחון. כל האמת

ואבא שומרים  אמא", "יש הרבה רעשים בחוץ"ידע קונקרטי ומסר מרגיע כגון : בגיל הרך❑

.עד כמה שניתן, מומלץ לשמור על שגרת היום הקבועה והמוכרת". עליכם

.  מידע מפורט יותר על מה שקורה יחד עם אמירות מעודדות ומרגיעות: בגיל בית הספר❑

לנסות ליצור עם המתבגר דיאלוג ולדבר על תפיסות עולם ולעודד ביטוי , מידע רחב: מתבגרים❑

.רגשות

הרבה תמונות ומידע עובר  . הגבילו את חשיפת הילדים למהדורות החדשות: חדשות•

.ממליצים להיות מעורבים בהתאם לגיל. בוואטסאפ

.  עליכם לשמור על עצמכם. אתם המשענת של הילד. שימו לב למצבכם הרגשי?איתכםומה •

.פנו לאנשי מקצוע במידה ויש צורך בכך. אל תהיו לבד

.בתקווה לחזרת השקט

שירות פסיכולוגי חינוכי


