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 שלום,יקרים  הורים 

זוהתה נשמעו אזעקות בלב השרון, כמו באזורים נוספים ברחבי הארץ.  אתמול בערב ובמהלך שעות הלילה

שובי ימי הפרות סדרבחלק מהישובים אף נשמעו  נפילה בשטח פתוח, בתחום מושב פורת, ללא נפגעים.

 . המשולש

וכיצד להעביר מסר מחזק. לנו המבוגרים  ,לות כיצד לשוחח עם הילדים על מה שקרהעולות שא זו בשעה

ת מאד מהסביבה ומתגובות ומושפע ,הילדים ללחץ לתגובותיהם ש .אחריות לדאוג ולתמוך בילדינוהיכולת וה

אנשים משמעותיים בחייהם. ככל שהילדים גדולים יותר הם מיטיבים להבין את ההשלכות האפשריות, מה 

 עלול לעורר, אצל חלקם, רמת חרדה גבוהה יותר.ש

התגובות האפשריות במצבי חרדה רבות ומגוונות, החל בקשיים בשינה ואכילה, וכלה בהתפרצויות בכי, 

במקרים אלו חשוב לשוחח עם הילדים )באופן שיתואר  קושי להישאר לבד והימנעות מפעילויות שבשגרה.

 בהתאם לצורך.  מקצועית, לשם מעקב והתערבות רות,במסג בהמשך(, וליידע את צוותי החינוך

 :דגשים לאופן ניהול שיחה  להלן מספר 

שיתוף זה יכול להיעשות בשיחה, בציור או  מחשבותיהם.כדאי לאפשר לילדים לבטא רגשות ולשתף ב .1

טון דיבור מרגיע והקשבה להזמינם לדבר על פחדיהם ולשאול כל מה שמטריד אותם. מומלץ במשחק. 

 ה יסייעו להחזיר לילד את הביטחון העצמי.כנ

כדאי שצפייה בדיווחים בכלי מומלץ לפקח על החשיפה לדיווחים שניתנים באמצעי התקשורת.  .2

תן יבאופן שי ,שיכול להסביר את הדברים ולפרש אותם עבור הילד ,התקשורת תעשה בנוכחות מבוגר

 תחושת מוגנות. 

להתאים את ההסבר לגילם, ולפרש מונחים לא מוכרים. מומלץ לוודא שהילדים מבינים את הנאמר,  .3

 סמנות על סכנההאזעקות שמלעזור להם להפריד בין שמועות לבין מידע ולשוחח על אמצעי הזהירות )

 עלינו(. ייעים בשמירהשמס"דים והממ

במצב של אי וודאות חשוב לאפשר לילד תחושת שליטה, ולזכור שאופטימיות ותקווה עוזרים  .4

 להתמודדות. 

צוותי החינוך קיימו במהלך יום הלימודים היום שיחות לאיתור מצבם הרגשי של התלמידים ובהתאם  .5

 לצורך הפנו להמשך תמיכה.

 ישובי המשולש. יהמתרחשים בם רועייאנו עדים לקולות של בני נוער אשר מגיבים בצורה קשה לא .6

 וק.אנו פנים אליכם ההורים בבקשה להרגיע את הרוחות ולחתור לאיפ

 

ם הקרובים, בכל שלב ניתן לפנות למוקד המועצה ולבקש הורים יקרים, היו ערים להתנהגויות הילדים בימי

של השרות יעוץ וסיוע של פסיכולוג או עובד סוציאלי. בבתי הספר ובגני הילדים ישנם פסיכולוגים 

 .ושאלותיכם בנוגע לתגובות הילדים ענות לפניותיכםשיוכלו להפסיכולוגי 

 09-7960200  :טלפון מוקד מועצה אזורית לב השרון המספר 

 lev-hasharon.comהמועצה:  באתרניתן למצוא להתמודדות עם ילדים במצבי לחץ מידע נוסף ועדכני 

 ולבשורות טובות ה לימים שקטים יותרבתקוו

 אורית בר                                  הדרי רונית רופארוית בנבניסטי רייטר                               

  רווחה וקהילה ה לשרותימחלקהמנהלת         וךחינל המחלקהמנהלת             השרות הפסיכולוגי מנהלת      


