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הוריםהיקרים,שלוםרב ,

חופשתהקיץהתחילהעםתקווהלימיםשלפעילותמשמחת,מרגיעהומחזקת. 
השנהיצאנולחופשהלאחררצףשלאירועיםקשיםולצערנו,בדבבדהתרחבמאודמעגלהיישובים,
הסובליםמהפגזתטילים.מצבמיוחדבעורףהוכרזע"ישרהביטחוןוגויסוחיילימילואים. נפילות
טיליםבמעגלהקרובלסביבהשלהילדוגםהחשיפהלתקשורתמעלהאתהצורךלדברעםהילדים,
לתתמידעמעודכן,לחזקולטפחאתהחוסןהאישישלהם .
לא אחת אנו מתלבטים בשאלות שונות :כיצדניתן להסביר לילדינו מה קורה? מהלספר להם? האם
לחשוף אותם למידע או לחילופין מה וכמה לצנזר? עד כמה לשתף אותם ברגשות  ובחששות שלנו
כמבוגרים? 
ילדינו חשופים לאמצעי התקשורת ,ולכן לא ניתן להגן עליהם באופן מוחלט ממידע על האירועים.
התפקידשלהמבוגריםהאחראים–הורים,מורים וגננות הואלתווךעבורהילדיםאתהמידעהעובדתי
והרגשותשהואמעורר,ולעזורלהםלבנותאתהכוחותואתתחושתהיכולתלהתמודד 
מוסדות החינוך נערכים לשיחות של המחנכים עם הילדים ,תוך התייעצות עם הצוות הפסיכולוגי
והייעוצי של בית הספר .המחנכים הונחו להקשיב לילדים ,לחזק את רוחם ולאתר ילדים המגלים
קושי מיוחד בהתמודדות.


מספרעקרונותהעשוייםלעזורלילדכםלחזקחוסןולהתמודדבאופןמיטביבתקופהזו :
 .5לילדים יש כוח להתמודד – ככל שתאמינו בחוסן של ילדיכם וביכולתם להתמודד ,כך יוכלו
הילדיםלגייסאתכוחותיהם .
 .4ילדים מושפעים מהרגשות ומצב הרוח של הוריהם – מצב רוחכם "עובר" לילדים גם אם
אינכםמדבריםאתםבגלויעלכך.ככלשילדצעיריותר,הואמושפעיותר.הקפידולשדרלהם
מסרים של אופטימיות ותקווה .אם אתם מרגישים שאתם מתקשים לחזק ,פנו לקבלת עזרה
מהפסיכולוגיםבשפ"חהמקומיומיועצתביה"ס.
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 .3מסירת מידע מדויק–חשובלשתףאתהילדיםבמהשקורה,בקצרהוברמההמתאימהלגילם,
רמתםההתפתחותיתוקרבתםלאירוע.ישלהפרידביןשמועותלעובדות,ולמנועהצפתמידע
שאינה הכרחית .יש למנוע תכנים קשים שאינם הכרחיים ,כגון תמונות חוזרות של נפגעים
באמצעי התקשורת .יש לזכור שמושגי זמן ומרחב אצל ילדים צעירים נמצאים בתהליך
התפתחותיולכןאינםמזהיםעדכמההסכנהקרובה/רחוקהמהם,לדוגמה:הםאינםמודעים
לכך שטיל נפל רחוק ואינו מהווה סכנה ממשית להם או שתמונות החוזרות שוב ושוב על
המרקע,אינםשלאירועיםחדשים. 
 .2וויסות החשיפה לאמצעי התקשורת – לצד המידע המשמעותי ,אמצעי התקשורת מציפים
אותנו בחזרות ופרשנויות .לעתים קשהלנו להתנתק מהמרקע ויש לנו צורךלראות שוב ושוב
אתהארועים.ילדיםמושפעיםמכךיותרממבוגריםוהםרואיםושומעיםאתהחדשותגםכשהם
נראים עסוקים במשחקיהם .חשוב לאפשר להם לראות חדשות מותאמות לילדים ולאזן את
הצפייה באמצעות תוכניות/פעילויות מתאימות לגילם ומפיגות מתח .יש להגביל ולווסת את
הצפייהבאירועיםקשים,העלוליםלגרוםנזקממשילהתפתחותםהרגשיתהתקינה .
 .1יצירת שגרה – ילדים זקוקים לשגרה והיא מעניקה להם בטחון ותחושת שליטה .יש לנסות
ולייצרשגרתחייםככלהניתן. 
 .6חלוקת תפקידים–מלויתפקידיםבמשפחהנותןלילדתחושתביטחוןויכולת.ניתןורצוילשתף
את הילד בבחירתו והכנתו של המרחב המוגן ,לאפשר לו להכין לעצמו תיק עם חפצים
החשוביםלווהמחזקיםאתתחושתהביטחוןשלו:ספרים,דיסקים,צעצועיםאהובים .
 .7הקרנת תחושת מוגנות מצד המבוגרים–חשובלהבטיחלילדשאנוכמבוגרים:הוריו,מחנכיו
וכוחותהביטחוןעושיםכלהניתןכדילשמורעליוועלבטחונו .חשובביותרשהמבוגריםיבצעו
באופן מוחלט ועקבי אחר הנחיות פיקוד העורף .עקביות זו משרה ביטחון בילדים ומפחיתה
חרדות .
 .8יש לשים לב להתנהגויות שונות מהרגיל העלולות לאותת על חרדת יתר או מצוקה של הילד
ולפנותלהתייעצותבמקריםאלו.חשובלדעת,כיטבעישיהיובתחילהתגובותשונותמהרגיל.
הנכם מוזמנים לפנות לצוות החינוכי של בית הספר ,ליועצת ,לשרות הפסיכולוגי או למרכזי
התמיכה הקהילתיים בכל שאלה או התלבטות .


