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 א בריוו צו די עלטערן בנוגע די טראגעדיע אין מירון

 טייערע עלטערן,

די פארגאנגענע וואך, האט אנגעטראפן כלל ישראל א שווערע טראגעדיע. עלטערן, ברידער און קינדער זענען 

אין שפיטעלער. ליידער, געווארן אריינגעפיהרט  זענעןצענדליגע פארוואונדעטע  אוןאומגעקומען אין מירון, 

איבער גאנץ ארץ ישראל. די מענטשן וועלכע פארשפרייט , און גרויסזענען די ראמען פון די טראגעדיעס 

זארג פאר און האבן זיך געפונען אויפ'ן ארט, האבן מיטגעלעבט שווערע  סצענעס, זיכן פארלוירענע, 

זיך  ,צוזאמנעמען גייסטישע כוחות, ז מחייב אונז אלע. דער מצב פון שווערע פארלוסט אינאהנטע קרובים

 צו פארמעסטן מיט די אויפגאבעס וואס ער ברענגט מיט זיך.

, אז אין די שווערע מינוטן הייבן אונזערע קינדער אויף זייערע אויגן צו אונז.   עס איז וויכטיג צו געדענקען

איז ויגן". ווען עס האנדעלט זיך פון יונגע קינדער, זיי פארשטיין די מציאות דורך אונז און "דורך אונזערע א

 הערן הסבריםדי וועלכע לאזן מצב, און  זייער וויכטיג אז די עלטערן זאלן זיין די וואס פיהרן איבער דעם

ע טזיכערפארא  מיטפעסטקייט, רוהיגקייט, א . דאס גיבט זיי א קלאהרקייט, א וועגן אלעס וואס פאסירט

 הרגשה.

 המלצות: עטליכע

שאלות אויף א פשוט'ן אופן, קלאהר, און אפטימיש. ס'איז קינדער'ס עס איז וויכטיג צו ענטפערן אויף די 

זייער  לויטריכטיג איבערצוגעבן פאר די קינדער די פאקטן פון די געשעהניש, קורץ און קלאהר, צוגעפאסט 

און פרטים, וועלכע קענען זיי צוברענגען אטישע ווערטער וואס ווייניגער דרעמעלטער און פארשטאנד, מיט 

אמונה ובטחון, זיי צו דברי  זיי איבערצוגעבןצו שפיהרן פארלוירן און העלפלאז. עס איז זייער וויכטיג 

זאל  ן עסבארוהיגן און קלאהר מאכן אז עס איז א אויסנאם פאסירונג, און מיר דאווענען צום אייבערשטע

 נישט נאכאמאהל פאסירן.

איינשלאפן, צו אמערקן די פיהרונג פון די קינדער אין שטוב, אזוי ווי: פחד, שוועריקייט מ'דארף ב

. די זענען נאטורליכע פיהרונגען נאך ונגבלייבן אליין, בויך ווייטאג, אפטע וויינען און בייזערצו שוועריקייט 

ז פאזיטיווע אקטיוויטעטן אזא טראגעדיע, און זיי ווערן שוואכער מיט די צייט. וויכטיג צו געדענקען, א

 צו פארשטארקערן די פעסטקייט, און נעמען אראפ פון די שרעק און פארלוירנקייט.העלפן 

ס'איז כדאי צו לאזן די קינדער זיך ארויסרעדן פרייערהייט אויף די פאסירונג, און זיי נישט ווייזן קיין 

 אומצופרידענהייט דערפון.

 ער פון שרעקעדיגע וויסנשאפט אדער איבעריגע פרטים.וויכטיג נישט צו דערוויסן די קינד

מ'דארף קאנטראלירן זייער צוטריט צו שמועסן און רייד פארבונדען מיט די געשעהניש. אזוי אויך איז 

 ריכטיג צו באשעפטיגן די קינדער מיט אינטרעסאנטע אקטיוויטעטן.

ען מיט די צוות חינוכי, און די גננת: פארבונדאייך ענט איהר עדער פאל פון זארג אדער א שאלה, קאין י

_________________________ 



, און דאווענען אויף שיקן אונזערע טרייסטן צו די משפחות, וואוטשן גרינגע ערהוילונג צו די פארוואונדעטע

 גוטע בשורות

 הנהלת שפ"י


