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 ,טיפים להתנהגות יעילה עם הילדים  : תדריך להורים

 .ו"בימים שאחרי" במבצע "צוק איתן" 

 .מבצע "צוק איתן" מתקרב ל"ימים שאחרי"

 מטרתנו כהורים היא ללוות את ילדינו לקראת חזרה מלאה לשגרה בטוחה וטובה.

 בעורף. גםבחזית ו גםכשהמערכה התנהלה  תקופה לא קלה עברה על כולנו,

 משמעותיים עבור ילדינו. ימים אלה הן כאנשים פרטיים והן כמבוגרים חווינו כהורים, 

על נשענים על המסרים המועברים אליהם . הם הילדים נושאים עיניהם אלינו ואל דרך ההתמודדות אותה אנו מתווים

 באמצעים מילוליים ושאינם מילוליים.ידינו 

מיוחדת וליווי תומך תשומת לב מאיתנו  החזרה לשגרה, עדיין נדרשת   כיום, בתקופת המעבר שבין ימי המבצע לבין

 .וומכיל לילדינ

להלן מובאת טבלה שבה מודגשים מספר רגשות מרכזיים, המאפיינים התמודדות בשעת לחץ ומשבר. באמצעות זיהוי 

 ת בהקשר לכל התנהגות.הרגשות האלה נוכל לראות באלו התנהגויות הם באים לידי ביטוי ומהן דרכי התגובה המומלצו

 בעזרת תמיכה נכונה ניתן יהיה לסייע לילדים להגיע לויסות ואיזון רגשי גם בימים "שאחרי".

 :להלן מספר דוגמאות להתמודדות מומלצת עם תופעות והתנהגויות שונות

 הערות מקדימות:

 .                                             הפגה ועיבוד לעצמנו . על מנת שנוכל להיות פנויים רגשית ולהכיל את ילדינו, עלינו להקדיש  זמן של1

זאת יש לעשות בצורה מתמשכת ,לאורך  כך נוכל להתחבר לתכנים הנפשיים שהצטברו אצלנו, לדבר אודותם ולהתחזק.

 ימי המבצע ולאחריו, במקביל לליווי ולתמיכה שניתן לילדינו.

ך הילדים יש לדבר על הרגש שעולה ולהתייחס לפחד, לדאגות, לכאב ולצער ,א בכל שיחה עם  .מסר כללי וציר מארגן:2

                                                                                                                      .הגם לחבר לכוחות, לאמונה ולתקוו

-הדברים  הטובים להם אנו עדים ואותם אנו חווים בימים אלה ולשלב דיבור על:בכל שיחה יש לכוון גם לראיית כמו כן, 

 .  וזהות שייכות, גאווה, תרומה התנדבות דות, ערבות, אהבה,אח

 

 תהיי קטנה מאומה לא יפגע בך. ""

 סיכת פרפר קשורה בשערך. 

 תהיי קטנה מאומה לא יברח לך. 

 ".אני אהיה גדולה גם בשבילך

 קורין אלאל( )מילים: יהונתן גפן   לחן:                                                           
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 )יהונתן גפן(  ".אני אהיה גדולה גם בשבילך"

 הערות טיפים להתמודדות יעילה התנהגות רגש

 בהלה

 

 

כל רעש "מקפיץ")סירנות של 
אמבולנסים ומכוניות 

משטרה,צלצול טלפון,טריקת 
 וכד'(דלת 

_____________________ 
שש ורתיעה מכל דבר, ח

העצמה של פחדים שהיו קיימים 
 שינוי...( מפלצות, קודם )חושך,

 
נטייה להישאר כל הזמן 

גם בשעת  במקומות מוגנים,
 הפוגה.

 
תלות יתר, היצמדות למבוגרים 
 והימנעות מעשיית דברים לבד.

 
_____________________

__ 
התנהגות נסגנית 

 )לדוגמא:חזרה להרטיב(
 תלות יתר בהורים

 קשיי שינה,
 גמגום, 

 חוסר תאבון, 
 חלומות קשים, ,

שינוי משמעותי בדפוסי 
 התנהגות

 שאלות על מוות.

 תשדורת עקבית של בטחון ושלווה .1
 הבחנה בין "מפחיד" לבין "מסוכן" .2
"התיידדות" עם האזעקות. האזעקות  .3

מגינות עלינו.)אפשר לשיר ביחד   
 וכד'(והבים שאשיר 

 מוכר.ה על סדר יום שמיר .4
 בילוי עם משפחה וחברים. .5
האזנה  פעילויות מהנות כגון: .6

 יצירה, משחק, למוסיקה מרגיעה,
הכנת מאכלים טעימים)כגון כדורי 

קריאת ספרים,  שוקולד( ואכילתם,
 צפייה  בסרטים  וכד'.

עידוד לשיתוף בחוויות וברגשות  .7
 ומתן דוגמא אישית איך לעשות זאת.

מתן תשובות פתוחות וישירות  .8
מוות )"אנחנו סכנת לשאלות על 

נוהגים עפ"י ההוראות וכך שומרים 
על עצמנו. גם החיילים מאד נשמרים 

יחזור ----ואנחנו מאמינים ומקווים ש
 אלינו בשלום(.

 חיבוק, מגע גופני מרגיע. .9
הימנעות מהצפה במידע מיותר  .11

ומפרטים קשים המגיעים דרך אמצעי 
 רשתות החברתיות.התקשורת וה

אש במשך קביעת זמנים ידועים מר .11
בהם , (היום)מומלץ בבוקר ואחה"צ

ההורים מעדכנים את הילדים 
בחדשות העיקריות ומשוחחים ביחד 

 רועים.יעל הא

סימפטומים אלה הם זמניים והן 
תגובות נורמאליות למצב הלא 

 נורמלי, עמו אנו מתמודדים.
בימים "שאחרי" יש לחזור ולומר 

שהמלחמה נגמרה ושטבעי 
שאנחנו עדיין נבהלים מרעשים 

תגובות אלה ייעלמו אך 
  בהדרגה

 
 

 

 פחד

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 חרדה

 
 

 מצב רוח ירוד,  אכזבה
 בכי ממושך לעיתים קרובות.

אמירות על כך שנלקחו מאתנו 
ימים של חופש והנאה ובמקומם 

 ימים קשים.אנחנו עוברים 

 הבנה ואמפתיה הכלה, .1
כדי לאפשר ראייה פירוש מחדש  .2

 בפרופורציה ופרספקטיבה מקדמות.
 

הכוונה לבחירה בעשייה ובתפקידים  .3
משמעותיים למען המשפחה, 

 החברה והקהילה.
 

עוד נראה את חיבור לתקווה )"אנחנו  .4
יותר מהר הימים האחרים, הרבה 

 מאשר משערים..."(
 

חוסר  עלולים לחושבמצב זה 
התחושה של הנובע מ ,אונים

 אובדן הבחירה והשליטה.
 

מתן תפקידים והכוונה לעשייה 
, מעניק תחושה של בחירה

 תכלית ומשמעות.,

כעס 
 ותסכול

 התפרצויות זעם,
הפניית תוקפנות ואף אלימות  

 כלפי אחרים

רגשות  ומתן *הזמנה לדיבור ולהבעת 
 לגיטימציה לרגשות מסוגים שונים ומגוונים.
*חידוד ההבדל שבין הרגשה, דיבור בשפה 

ובדרכים מקובלות, לבין התלהמות, הסתה או 
 אלימות ממש.

*יש לאסור באופן מוחלט פעילויות הנובעות 
 משנאה ומרצון לנקם, כלפי יחיד או ציבור.

 

יש להתאים את התגובה ומתן 
ולשלב ל ההסברים לגי

 הילדההתפתחותי של 
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 הערות טיפים להתמודדות יעילה התנהגות רגש

מתח 

 ולחץ

 - הכחשה והתעלמות מהמצב
 "עסקים כרגיל"

 
)רעד  חוסר שליטה על הגוף

 בלתי פוסק וכד'(

 תשומת לב ומעקבמתן  .1
 

חיבור למציאות בעדינות דיבור יזום ו .2
 ובהדרגה

 
 מתן תפקידים .3

 
תרגילי שליטה על הגוף, הכוונה ל .4

"מצב של לחץ מביא  אמירות כגון:
 לכל מיני תגובות, גם גופניותתנו או

זה בסדר. בוא ננשום עמוק וננשוף ו
)לנשום ביחד עם הילד(  אט אט"

אתה יכול לשלוט בגוף שלך"...עוד 
 ...מעט זה יעבור"

יש להבין כי התנהגות של 
הכחשה היא סוג של מנגנון 

השומר ומגן וגם מאפשר  ,הגנה
"לשים את המתח והלחץ בצד" 

 ולתפקד.

עצב 

 וכאב

 גרות, הסת
ילויות חברתיות מנעות מפעיה

 ומפעילויות מהנות,
 של הגוף. הזנחה פיזית

 
 

חיבור לכוחות ולדברים שעזרו  .1
 במצבים קשים בעבר

 
"נפש בריאה בגוף בריא" יש לעודד  .2

כמרכיב חשוב  ,שמירה ופינוק לגוף
 בהתמודדות.

 
יש להציע הסתייעות בערוצים שונים:  .3

גוף, שכל, רגש,חברה, משפחה, 
 דמיון ואמונה.

יצורף נספח ובו הסבר על מודל: 
 של מולי להד. גש"ר מאח"ד

ומתן לגיטימציה הקשבה תוך כבוד  .1 הסתרה, שתיקה, התבודדות בושה 
 . רגש או תחושה שעוליםלכל 

 
מתן דוגמאות לקשיים ולדרכי  .2

 התמודדות של ההורה.
 

העברת מסר ברור שהיעזרות היא  .3
 סימן לחוזק ולא לחולשה.

 
 

 

 מנעויות מכל דבר המסב הנאה,יה אשמה
 הסתגרות ושתיקה

 ןדיבור פתוח וכ .1
 

 הכוונה לבחירה בעשייה ותרומה לחברה .2
 

לא לוותר על פעילויות מהנות במסגרת  .3
 אישית, משפחתית או חברתית,

 לבחירה בחיים"" הנחייה ברורה .4

ייתכן ורגש האשמה נובע מהרגשה 
אינו עושה מספיק כדי  שהפרט
בחיים  כיםממשישאו מכך לעזור 

בסבלם של כל הזמן עסוקים ולא 
 האחרים.

אך להציע  ,יש להקשיב בהבנה
חשיבה אלטרנטיבית וחיבור 

לכוחות ולתפקיד מותאם לגיל 
 ולסיטואציה הספציפית.


