
 החינוך משרד
 המנהל הפדגוגי

 שרות פסיכולוגי ייעוצי
 היחידה למצבי לחץ וחרום

 
 4102יולי 

 
          

 ،مور االعزاءاألولٌاء أ

 تحٌة وبعد،

 .ةومعزز ة، مهدئةمفرح ملٌئة بفعالٌات بأٌامبدأت العطلة الصٌفٌة مع االمل 

لدات الواقعة تحت قصف الصوارٌخ. ع نطاق البهذه السنة استقبلنا العطلة بعد سلسلة من االحداث الصعبة، ولألسف، توس  

 االبناءلبٌئة القرٌبة من فً ا الصوارٌخان سقوط خاصة" من قبل وزٌر الدفاع وتم تجنٌد جنود االحتٌاط.  نت "حالةل  ع  أ

م معلومات محتلنة، وتوقٌة حصانتهم اعطائه، ٌزٌد من الحاجة للحدٌث معهمما ٌعرض فً وسائل االعالم على  واط العهم

 النفسٌة.

ما ٌحصل؟ ماذا نخبرهم؟ هل نطلعهم على  ألبنائناف ٌمكن ان نفسر فً كثٌر من االحٌان نتخبط فً اسئلة مختلفة: كٌ

 احاسٌسنا وتخوفاتنا كبالغٌن؟مدى ٌمكننا ان نطلعهم على  ألي؟ رقابةللمعلومات ام نخضعها ال

معلومات حول االحداث. دور المن  ولذلك ال ٌمكن ان نوفر لهم الحماٌة التامة اإلعالموسائل ابناؤنا منكشفون على 

والمشاعر لحقائق ا فً نقل وسطاء هو ان ٌكونوا ،ومربٌات جٌل الطفولةن، المعلمٌ ،األموراولٌاء  -نالبالغٌن المسؤولٌ

 فً بناء الطاقات والقدرة على التكٌف. مساعدة االبناءو ،التً تثٌرها

في واالستشاري النفسي التشاور مع الطاقم لمحادثات المربين مع الطالب، وذلك ب تقوم االطر التربوية  بالتحضير

 .بشكل خاص التكيفيستصعبون  للطالب، ان يدعموهم وان يرصدوا من لالصغاءالمربين تم توجيه المدرسة. لقد 

 حصانة ابنائكم وتكٌفهم بشكل افضل: ة، هناك عدة مبادئ ٌمكنها ان تعززفً هذه الفتر

على التكٌف، ازدادت  موقدرتهالنفسٌة ابنائكم ا بحصانة م اٌمان  كلما ازددت  -القدرة على التكٌف ٌوجد لالبناء .1

 على تجنٌد طاقاتهم.قدرتهم 

تحدثوهم عنها حتى وان لم  نتقل" حالتكم النفسٌة الى ابنائكم"ت -النفسٌة اوحالتهم ٌتأثر االبن بمشاعر والدٌه .2

ستم انكم حسا. احرصوا على بث رسائل فٌها امل وتفاؤل. اذا ، ازداد تأثرهم مهت سن  بصراحة. كلما صغر

، توجهوا لطلب المساعدة من االختصاصٌٌن النفسٌٌن فً قسم الخدمات النفسٌة ومن تستصعبون دعمهم

 مستشارة المدرسة.

، بشكل ٌتالءم مع جٌلهم، الحدٌث معهم حول ما ٌحدث باختصارنقل معلومات دقٌقة: من المهم مشاركة االبناء و .3

 .غمرهم بمعلومات غٌر ضرورٌة، ومنع الحقائق واالشاعاتتطورهم ، وقربهم من الحدث.  ٌجب التمٌٌز بٌن 

مثل الصور المتكررة فً وسائل االعالم لمصابٌن. من المهم تذكر  ،غٌر ضرورٌةٌجب منع مضامٌن صعبة 

او منهم قرب الخطر  ٌز بٌنالتمٌ ولذلك ال ٌمكنهم ،تطور ما زال فً حالة البناءان مفهوم الزمان والمكان لدى ا

ا علٌهم عنهما بعٌد  سقوط صاروخ ان  ٌدركونال  هم ،مثال  نهم. ه عبعد ، او ان الصور المتكررة ال ٌشكل خطر 

 جدٌدة. ألحداثا لمصابٌن لٌست صور  

تغمرنا وسائل االعالم باعادات وتحلٌالت.  اضافة للمعلومات المهمة، :اإلعالمضبط االطالع على وسائل  .4

البناء من لدٌنا حاجة ان نرى االحداث مرة تلو اخرى. ٌتأثر ا االنفصال عن الشاشة وتوجد ا من الصعباحٌان  

وا منشغلٌن باللعب. من المهم ان ٌتاح لهم وٌسمعون االخبار حتى وان بد   وهم ٌشاهدونهذا اكثر من البالغٌن، 

ٌجب ان  لتوتر.ة لزٌلم امج/فعالٌات مالئمة لجٌلهم، وموازنتها ببراالخبار التً تمت مالءمتها لجٌلهممشاهدة 

 ا لتطورهم العاطفً السوي.ا ملموس  ان تسبب ضرر   ٌمكن ، اذبشكل محدود صعبةالحداث المشاهدة اتكون 

ا باالمان والسٌطرة. ٌجب للرتابة، حٌث تمنحهم احساس   : ٌحتاج االبناءفً الحٌاة الٌومٌة )روتٌن( رتابةخلق  .5

 قدر المستطاع.الٌومٌة محاولة خلق رتابة فً الحٌاة 

بل من المفضل ان  ٌمكن،والقدرة.  باألماناالحساس  ٌام بوظائف فً العائلة االبناءالقٌمنح وظائف: توزٌع  .6

ان ٌحضر لنفسه حقٌبة فٌها اغراض مهمة بالنسبة له والتً و "وتحضٌر "الغرفة اآلمنةٌشارك االبن فً اختٌار 

 .، اقراص مدمجة، العاب ٌحبها: كتبباألمانتعزز احساسه 
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انهم  وقوات االمن( لالبن من قبل البالغٌن: من المهم ان ٌؤكد البالغون )الوالدان، المربون، بالحماٌةحساس الا .7

الجبهة قٌادة توجٌهات البالغون  من المهم ان ٌنفذمنه. وسعهم من اجل الحفاظ علٌه وعلى أ كل ما فً ٌبذلون

من  خففلدى االوالد وت باألماناالحساس بعث تنفٌذ التوجٌهات توباستمرار. االستمرارٌة فً  بشكل تامالداخلٌة 

 القلق.حدة 

، زائد او ضائقة ٌعانً منها االبنقلق  الىٌجب االنتباه لسلوكٌات تختلف عن العادة والتً ٌمكن ان تشٌر  .8

والتوجه للتشاور فً مثل هذه الحاالت. من المهم معرفة انه فً البداٌة، من الطبٌعً ان تكون ردود فعل غٌر 

 . اعتٌادٌة

لقسم الخدمات النفسٌة او لمراكز الدعم  التربوي فً المدرسة، للمستشارة، طاقمتوجه للانتم مدعوون لل .9

 الجماهٌرٌة فً كل تساؤل او تخبط.

 ."ابناء" تشٌر الى البنٌن والبنات على حد سواءمالحظة: 


