
שירות פסיכולוגי חינוכי

,הורים יקרים

שגרה ויודעים להתגבר -הורי שער הנגב מנוסים בסבבי החירום 

. על מצבים קשים

, חשבנו לנכון לרענן את ארגז הכלים העשיר שלכם, ובכל זאת

.כלים מוכרים או חדשים3-ב

שניתן לתת לילדים אודות  , ראשית נתייחס להסברים חשובים

": הצבע האדום"

: צבע אדום
הגנה ולא 

סכנה 

ההבנה כי האזעקה 
מסייעת , מגינה עלינו

לעבור מבהלה לרגיעה  
מהר יותר

לעזור לילדים 
עם האזעקה " להתיידד"

ולראות שהיא שומרת 
. עלינו ועוזרת לנו

כפי שברמזור אדום  
צבע  ", שומר מתאונה

.שומר מפגיעה" אדום

הבחנה בין  
מסוכן  

למפחיד 

,  כאשר הסכנה חלפה
נשארת תחושת הבהלה  

והפחד

לעיתים מופיעות תופעות  
, רעידות: של פורקן מתח

,  דפיקות לב מואצות
.'בחילה וכד, דמעות

אלו דרכים בריאות של 
יש לתת  , שחרור האדרנלין

להן לחלוף בלי להילחם  
!הן נורמליות. בהן



:3-99נתאמן יחד בטכניקת נשימות ידידותית לגילאי , שנית

שמתאימה לביצוע הורה , זו טכניקה משחקיתנשימות פרח ונר 

הילדים בשער הנגב מכירים . היא מתאימה לכל גיל. וילד יחדיו

שעוזרת להרגיע אותנו במצבי  , זוהי טכניקה. אותה עוד מהגנים

.  מתח או לחץ

אנחנו מכניסים לגוף אוויר  , כשאנחנו מריחים פרח-שלב ראשון

(.שניות בערך2)בצורה איטית 

אנחנו נושפים , כשאנחנו מכבים הרבה נרות מעוגה-שלב שני

(.  שניות בערך4)אוויר בקצב איטי 

התוצאה תהיה וויסות  . פעמים ברצף2-3השלבים יש לבצע 2את 

אפשר לבצע את התרגיל . שיוביל לרגיעה מסוימת, חמצן במח

ד "כאימון ללא קשר למצב ואפשר להשתמש בו בתוך הממ

אפשר לתת אמצעי המחשה 6לילדים עד גיל . ברגעים אקוטיים

(.  השניהציור של פרח ביד אחת וציור של נרות ביד )

.  מאפשרת גם היא הוצאת אוויר איטיתהפרחת בועות סבון 

;  הבועה גדולה יותר וזה האתגר-ככל שהאוויר יוצא לאט יותר

מבחינת הילדים הם משחקים ומבחינתנו הם מתאמנים בנשימות  

...מרגיעות

הכלים והניסיון  , שיש לכם את הידע, אל תשכחו, ולסיום

חברים וקהילה כדי  , שרכשתם עד היום וכמובן גם משפחה

.  להשתתף ולעזור, לשתף

סיות"העווכן , היישוביים עומדים לרשותכםי"הצחצוותי 

.  הפסיכולוגים החינוכיים ומרכז החוסן, היישוביות
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