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 תשע"ו חשוון 
 2015אוקטובר  

 

 הורים יקרים שלום רב,

עוברים עלינו ימים לא קלים, ואנו נדרשים להמשיך ולהתמודד עם מציאות מסלימה, כשהשגרה 

וסדות החינוך( עוברים טלטלה. משתבשת והעוגנים הפיזיים )הבית, היישוב( והחברתיים )הקהילה, מ

 טחון הבסיסי ולכן חשוב להתמלא בכוחות להתמודדות.יההורים, מהווים עבור ילדיכם מקור הב, אתם

 חשוב לדעת:

  גם אנו, ההורים, חווים חרדה ולחץ וחשוב לזהות מקורות תמיכה ודרכים התורמות לנו להפחית

להרגעה  טחון של הילדים. לכן לפני שאתם נותנים לילדכם כליםימתח. ההורים הינם מקור הכוח והב

 ולהתמודדות חשוב שאתם תמצאו מקורות תמיכה בקרב חברים ובני משפחה.

   אין להסתיר ולהכחיש את המצב )"הם ממילא לא מבינים"..."אין סכנה"(. חשוב לספק מידע

)בהתאם לגיל( אך מבלי להציף ובטון רגוע ושקול: "..המצב אכן מדאיג, אך יחד נוכל להתגבר על 

 הקשיים".

 ברורה, בהירה ומותאמתלתת פשר ומשמעות למצב. חשוב שנסביר את המציאות בצורה  חשוב לנסות 

לגיל הילד. אחרת הילדים הקולטים דברים מחלקי אינפורמציה עלולים "לחבר" סיפור מפחיד יותר 

מידע ברור ובהיר יכול למנוע השפעה מזיקה של שמועות, המגבירות ורחוק מהמציאות כפי שהיא. 

 בד"כ את החרדה.

 .)...מומלץ להגביר נוכחות הורית ולעודד פעילות משותפת עם ילדיכם )גם בגילאים בוגרים 

  מומלץ לאפשר לילדים לשאול שאלות ולשוחח על מה שראו ושמעו. שתפו אותם במה שאתם מרגישים

 ותנו להם אפשרות להתבטא. אוורור רגשות וקבלת תשובות הינו גורם מרגיע. 

 ירה על רציפות ואקטיביות, המהווים בסיס לבריאות נפשית ולכן נסו פעילות חברתית תורמת לשמ

 ליזום מפגשים עם חברים ומשפחה )ולו וירטואליים: טלפונים, מיילים, וכו'(. 

 .)מומלץ להגביל חשיפה למדיה ולמראות קשים )צפייה ללא הפסקה בחדשות מגבירה חרדה 

 ה, מטלות החוזרות על עצמן(. קביעות מומלץ לפתח שגרת חיים ככל שניתן )סדר יום, שעת שינ

 מגבירה תחושת ביטחון.

 שיש לנקוט. את אמצעי הזהירותבטחון. הסבירו -תנו לילדים תחושה של בטחון גם במצב של אי 
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 ים שעלו. בתי הספר נערכים לקיום שיחות על המצב עם הילדים, בהתאם לגילאים ולצרכב

הפסיכולוגים והיועצות מנחים בימים אלה את צוותי החינוך בהתמודדות עם הרגשות המורכבים 

שעולים. מתעוררים רגשות כעס ותסכול ביחד עם חרדה, כאב ודאגה. אנו כאן אתכם בתקווה להרגיע 

 ולאפשר התמודדות מיטבית. 

  חשוב לדעת, לרוב הילדים )והמבוגרים( יש כוחות התמודדות והתאוששות טובים המסייעים לחזרה

 לאיזון ושגרה. תגובות חרדה הנן נורמאליות ומותאמות למצב הבלתי שגרתי שבו אנו נמצאים. 

 אתם, ההורים מכירים שונותלדים ומתבגרים מגיבים לחירום המתמשך בעוצמות שונות ובדרכים י .

בו באדישות ובחוסר עניין, אחרים יגיבו בסימנים של ילדיכם ודפוסי התנהגותם. יש ילדים שיגאת י

, גם תגובה כל תגובה היא לגיטימיתחרדה )היצמדות למבוגר, קשיי הירדמות, איבוד תיאבון וכו'(. 

, חשוב לחזור מוקצנותלא מתאימה כגון צחוק או התנתקות. במצבים של תגובות שנראית לנו 

עביר מסרים של שליטה ויכולת להגן על עצמנו. יחד עם זאת להעביר מסר שמצפים שתגובה זו ולה

חשוב לא לכעוס, לא להיבהל. להמשיך תדעך תוך מספר ימים והילד יחזור לתפקוד רגיל בהמשך. 

 לתמוך ולהכיל תוך הבנה שמדובר בסימפטום שיחלוף בפרק זמן קצר.

 שכות או מחריפות חשוב להסתייע בעזרה מקצועית, וליצור קבו אחר תגובות חריגות ואם הן נמע

 , עם גורמי הרווחה ויועצות בתי הספר.קשר עם השירות הפסיכולוגי

  אנו יודעים שכוחות הביטחון עושים את המרב והמיטב, ואנו סומכים עליהם ובוטחים ביכולתם

י להבטיח את שלומם המועצה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם כל גורמי הביטחון כד המבצעית.

וביטחונם של התושבים ובראש ובראשונה של הילדים. תוגבר מערך הסיורים סביב מוסדות החינוך 

באמצעות מג"ב, מחלקת הביטחון וחברת האבטחה. אנשי ביטחון נוכחים בשערי בתי הספר בעת 

 .מענה ע"י רכזי הביטחון ביישובים כניסה ויציאת התלמידים. בפעילות אחה"צ ניתן

  09-7964644וות השרות הפסיכולוגי לשירותכם בטלפון צ

   09-7960200שעות בטלפון  24עומד לרשותכם  מוקד המועצה

 אל תהססו לפנות בכל שאלה ובקשת סיוע

 
 בתקוה לימים טובים ושקטים, 

 

 מפקחי המועצה                אהובה אליצור                     הדרי         -רונית רופא
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