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 ,יקרים הורים
  ,בדרום מנהל ל.ה.שצ מערכה של בעיצומה נמצאים אנו

  אזעקה צפירות .ילדינו ועל עלינו המשפיעה מערכה
 לדבר הצורך את מעלות ,בתקשורת המתפרסמות ותמונות

 החוסן את ולטפח לחזק ,מעודכן מידע להם לתת ,ילדינו עם
.שלהם האישי

 האם ?להם לספר מה ?קורה מה לילדינו נסביר כיצד
 אותם לשתף כמה עד ?כמה ועד למידע אותם לחשוף

?כמבוגרים שלנו ובחששות  ברגשות

  את שלהם בשפה לילדינו להסביר ,כהורים תפקידנו
 את ולחזק ,מעורר שהוא והרגשות העובדתי המידע

.המצב עם להתמודד כוחותיהם

בהירה ומותאמת לגיל  , המציאות בצורה ברורהלהם את חשוב שנסביר 
.  הילד

העלולות להגביר  , מידע ברור יכול למנוע השפעה מזיקה של שמועות
.  את החרדה

").  אין סכנה", .."הם ממילא לא מבינים(" אין להסתיר ולהכחיש את המצב
להשתדל . אך מבלי להרבות בפרטים) בהתאם לגיל(חשוב לספר מידע 

להתגבר על  נצליח אך , המצב אכן מדאיג: "לעשות זאת  בטון רגוע ושקול
".הקשיים



??מה עושים

  .ילדיכם עם משותפת פעילות ולעודד הורית נוכחות להגביר מומלץ•
  .ושמעו שראו מה על ולשוחח שאלות לשאול לילדים לאפשר מומלץ•

  אוורור" .להתבטא אפשרות להם ותנו מרגישים שאתם במה אותם שתפו
 .אותו תרגיע הילד של תגובה לכל לגיטימציה ומתן "רגשות

  נסו .מתח במצב התמודדות של ויעיל מוכרת דרך היא חברתית פעילות•
  .ומשפחה חברים עם מפגשים ליזום

  .קשים ולמראות למדיה חשיפה להגביל מומלץ•
  .)'וכו שינה שעות ,יום סדר( חיים שגרת על שניתן ככל לשמור מומלץ•

  .ביטחון תחושת מגבירה קביעות
  הזהירות אמצעי את לילדים שתקנו בכך ביטחון של תחושה לילדים תנו•

  הישמע עם מוגן למקום להגיע זמן שיש העובדה ואת ,לנקוט שיש
  .האזעקה

  ובדרכים שונות בעוצמות המתמשך לחירום מגיבים ומתבגרים ילדים
  .דיפרנציאליות

  שיגיבו ילדים יש .התנהגותם ודפוסי ילדיכם את מכירים ההורים אתם
  ,למבוגר הצמדות( חרדה של בסימנים יגיבו אחרים ,עניין ובחוסר באדישות

  .)'וכו תיאבון איבוד ,הירדמות קשיי

  או צחוק כגון( מתאימה לא לנו שנראית תגובה גם ,נורמאלית היא תגובה כל
  של מסרים ולהעביר לחזור חשוב ,מוקצנות תגובות של במצבים .)התנתקות

  כששומעים עושים מה ולהסביר לחזור( עצמנו על להגן ויכולת שליטה
   הילד שתגובת מסר להעביר וגם מוגן אזור בקרבת שנמצאים לומר .אזעקה

  .)הזה למצב מתאימה
  מספר תוך תדעך זו שתגובה שמצפים מסר להעביר מומלץ ,זאת עם יחד

  .בהמשך רגיל לתפקוד יחזור והילד ימים



?ומה אצלנו

 פועלים אנו כיצד לזהות חשוב .ולחץ חרדה חווים ההורים אנו גם
 והביטחון הכוח מקור הינם ההורים .מתח להפחית  כדי עצמנו עם
  להרגעה כלים לילדכם נותנים כשאתם ,לכן .הילדים של

  .אצלכם חרדה המפחיתים בכלים להשתמש תוכלו ולהתמודדות

  הבנה תוך ולהכיל לתמוך להמשיך .להיבהל לא ,לכעוס לא חשוב
  .קצר זמן תוך שיחלוף בסימפטום שמדובר

  כדאי מחריפות או נמשכות הן ואם חריגות תגובות אחר עקבו
.הפסיכולוגי השירות עם קשר וליצור מקצועית בעזרה להסתייע

.  09-8988193בכל שאלה או התלבטות ניתן לפנות אלינו בטלפון 

:  ניתן כמובן לפנות לגורמים החינוכיים והטיפוליים בקהילה, כמו כן
.  'וכומטפלים פרטיים , עובדים סוציאליים, גננות, יועצות, מחנכות

....ושנחזור במהירה לשגרה 
צוות השירות הפסיכולוגי עמק חפר 
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