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 התנהגות ילדים במצבי חירום

  התנהגות ילדים במצבי חירום

חירום וכיצד ניתן לסייע להם.  הורים רבים מביעים דאגה לגבי תגובות ילדיהם במצב

בהתנהגות ילדינו ואף נסיגה  אכן, במצב חירום, לעיתים קרובות, אנו עדים לשינויים

 למצב לא נורמלי. לדעת, שברוב המקרים אלו תגובות נורמליותבהתנהגותם. חשוב 

 

 :תגובות אופייניות של ילדים

 2 - 0גיל 

הם  לתינוקות בגיל זה אין יכולת לדבר ולבטא את תחושותיהם. יחד עם זאת,

 מסוגלים לקלוט ולזכור רשמים מתקופה לחוצה. לעיתים, תינוקות יהיו עצבנים יותר,

 ל חיבוקים ואהבה יתרה.יבכו יותר ויידרשו לקב

 טובה לטיפול מסור והרבה אהבה. מענה: בדרך כלל תינוקות יגיבו בצורה

 5 - 3גיל 

לילדים בגיל זה  במקרים רבים, ילדים בגיל זה יחושו חוסר ישע וחוסר ביטחון. אין

ביותר  יכולת חשיבתית ולשונית להתמודד נכון עם המצב. בגיל זה הילדים רגישים

 ם.לתגובות הוריה

על ההורים, גמגום,  התנהגויות אופייניות: הרטבה, פחד מחושך, סיוטים והתרפקות

 איבוד תיאבון, פחד להישאר לבד, בלבול.

רגשות דרך משחק, העניקו תמיכה פיזית ומילולית, העניקו  מענה: עודדו ביטוי

 תנו לילדים לישון בחדרכם. תשומת לב מרובה, ובמקרה הצורך

 11 - 6גיל 

כמו אובדן  יל זה מסוגלים להבין את המשמעות של שינוי משמעותי בחיים,ילדים בג

 ושכול. בגיל זה בולטת התופעה של פחדים וחרדות. חלק מהילדים עלולים להמציא

פחדים דמיוניים שלכאורה אינם קשורים למצב. אחרים עלולים לגלות רצון להיות 

 בפרטי פרטים של המצב. מעורבים

פחד מחושך,  מציצת אצבע, עצבנות, תלות, תוקפנות, התנהגויות אופייניות:

 הימנעות מבית ספר או חברים, כאבי ראש וכו'.

משחקים עם הורים וחברים, שיחות עם הורים וחברים, סדר  מענה: הרבה סבלנות,



התגוננות, הפחתה מסוימת מדרישות ביצוע. מתן אחריות  יום מאורגן, תרגול אמצעי

 עם המצב. המשפחה ותפקידים במסגרת התמודדות

 14 - 12גיל 

לדעת  בגיל זה הילדים מייחסים חשיבות מרובה לתגובות חבריו. הילד זקוק

שהפחדים שלו הם מתאימים וקיימים גם אצל חבריו. בגיל זה יש לתת דגש על 

 לחצים וחרדות ותחושות אשמה. הפחתת

בבית ספר,  התמרדות, בעיות התנהגויות אופייניות: הפרעות שינה, חוסר תיאבון,

 כאבים פיזיים, חוסר רצון להיות עם חברים.

לעודד השתלבות בפעולות חברתיות של בני גילו, שיחות עם חברים  מענה: חשוב

התגוננות, הבנייה של סדר היום ופעולות נדרשות, הפחתה  על המצב, תרגול אמצעי

ה אחריות ותפקידים במסגרת התמודדות המשפח מסוימת מדרישות ביצוע. הטלת

 עם המצב.

 18 - 15גיל 

במשפחה  מצב חירום עלול לעורר פחדים מפגיעה במשפחה ובו. הצורך בלכידות

פוגע בנטייה הטבעית של הגברת עצמאות. בדרך כלל התגובות יהיו דומות לאלו 

 מבוגרים. לעיתים נוער בגיל זה יתקשה לבטא את רגשותיו לפני הוריו. של

דיכאון, חוסר ריכוז, אדישות, לקיחת סיכונים, אופייניות: כאבי ראש,  התנהגויות

 בהישגים, פחות מריבות עם ההורים. תוקפנות, ירידה

עודדו פעילות חברתית  מענה: עודדו השתלבות בפעולות התנדבות קהילתיות,

אך אל ) ושיחות עם חברים על המצב, הפחתה מסוימת של ציפיות ביצוע, עודדו

ה. הטלת אחריות ותפקידים במסגרת תחייבו( לשוחח על המצב בתוך המשפח

 המשפחה עם המצב. התמודדות

 

 עקרונות כלליים לטיפול בילדים במצב חירום:

הכינו את ילדיכם ככל שניתן למה שצפוי לקרות במצב החירום. תרגלו את השימוש 

מיגון, תנו להם תפקידים המתאימים לגילם. הכינו "תוכנית חירום  באמצעי

ש לעשות בשעת אזעקה, איך מזעיקים עזרה בשעת שי משפחתית" הכוללת מה

  חלוקת תפקידים בין בני המשפחה וכו'. הצורך, איך ליצור קשר עם בני המשפחה,

  שמרו על שגרת חיים ככל שניתן.

חירום יש לילדיכם צרכים מיוחדים. אפשרו להם להיות יותר תלותיים, אם  בתקופת



  כדי להרגיש בטוחים. זה מה שדרוש להם

המשודרים  למראות קשים  בעיקר צעירים  הקטין את החשיפה של ילדיםיש ל

  בתקשורת.

ולדעת להגיב  ילדים מבטאים את תחושותיהם בצורות שונות. יש לקבל שוני זה

 בהתאם. העניקו חום ורוגע לילדיכם אך אל תזלזלו בתחושותיהם. חשוב שהמסר

  יהיה "ביחד נתגבר".

תשובות ישירות,  הקשיבו לתחושותיהם, תנו  דברו עם ילדיכם על מה שמתרחש:

מעולמם  השתמשו במילים או מושגים  קצרות ואמיתיות לשאלותיהם הספציפיות.

 והמובנים להם. חשוב לחזק את תחושת המסוגלות של ילדיכם ולתת להם חיזוקים

  חיובים.

  ייצרו הזדמנויות לילדיכם לבלות ולדבר עם ילדים אחרים בני גילם.

שלהתנהגות ולתגובות שלכם בזמן האירוע יש השפעה גדולה מאוד על  חשוב לדעת

ברוב המקרים, מספר שבועות לאחר מצב החירום, ילדיכם יחזרו  ילדיכם.

  להתנהגותם הטבעית.

מקרה שבו אתם עדים לתופעות חריגות מאוד בהתנהגות ילדיכם בעת אירוע  בכל

  הנמצאים בכל רשות מקומית.לפנות לקבלת סיוע אצל אנשי מקצוע  או לאחריו, יש

  

  

 


