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  ?בשלום איך לעבור את הקיץ
   

 ,הורים יקרים
 

אבל . ובריכה, וים, ושלגונים, ואבטיח, וקייטנה, וחופשות, כ כיף"הקיץ הגיע ולילדים זה בד
למרבה הצער אין שנה כמעט ללא . הקיץ הוא גם תקופה שבה רבים הסיכונים והסכנות לילדים

 .אסונות בקיץ שאת רובם היה ניתן למנוע
 

הבה . אז בואו נעבור את הקיץ בשלום. כי אין לכם דבר יותר יקר מאשר הילדיםאנו בטוחים 
 . כדי לשמור על הילדים, נגביר ערנות ולא נחסוך בזהירות

 
 :נא שימו לב היטב בעיקר לנקודות הבאות

 
 חום

יש להקפיד על . על חבישת כובע וביגוד מגן אחר בעת חשיפה לשמש; יש להקפיד על שתייה מרובה
 . יש להקפיד על שחייה בצל בשעות החמות; בתכשירים למניעת קרינת שמששימוש 

 
 טביעה

אין להסיר עין אפילו לרגע . י הוראות המציל"יש להקפיד על רחצה בחופים מוסדרים בלבד ועפ
 .על שפת הבריכה והים ובוודאי בתוכם, קט

 
 תאונות

וך כדי משחק ועיסוקים בקיץ ילדים נמצאים הרבה יותר בשטחים פתוחים ונוטים לשכוח ת
שננו להם את כללי , דאגו להבטיח שילדים לא ישחקו בכביש. כללי זהירות אלמנטריים, אחרים

מים , גפרורים, דאגו להרחיק חומרים רעילים, תאונות קורות גם בבית וגם בחצר. זהירות בדרכים
 .מקרבת ילדים והישג ידם, מוצרי חשמל וגורמי סיכון אחרים, רותחים

 
 זרים

לא ללכת עם . שננו לילדים שוב ושוב את כללי הזהב. הקפידו לדעת היכן ילדיכם נמצאים ועם מי
לא , לא לקחת מהם מתנות וממתקים, לא לעלות איתם לרכב, לא למסור להם כתובת, זרים

 .גם לא באינטרנט, למסור להם פרטים
 

 אלימות
דאגו לילדכם לתעסוקה . ותהם מקדמים גבוהים לאלימות וקטט, שעמום והעדר מסגרת, חום

לוותר ולהתרחק מהסתבכות , הרחיקו אותם ממוקדי סכנה ולמדו אותם להתאפק. מתאימה
 .בקטטות

 
 חיכוכים

עלולים להגביר חיכוכים ומריבות בתוך , חופשת הקיץ הממושכת והשהייה הארוכה בבית
, בשעת הצורך" לא"אל תהססו להפעיל סמכות ולומר . בין אחים ובין הורים לילדים –המשפחה 

 .לפתרון בעיות, אך אל תאבדו עשתונות ובשום פנים ואופן אל תשתמשו באלימות בכל צורה
 

 תקשורת
משחקי מחשב . גם שם חשוף הילד לסכנות. ילדים רבים מבלים שעות רבות בחופשה מול המחשב

, מסוכניםוהתקשורת עם מבוגרים , אתרי אינטרנט העוסקים במין ובפורנוגרפיה, אלימים מאוד
 .דעו במה ילדיכם עוסקים ולמדו אותם כללי זהירות. הם רק חלק מסכנות אלה

 השגחה
אסור להשאיר תינוקות וילדים צעירים במכונית . אל תשאירו ילדים קטנים ללא השגחה ראויה

 .דאגו לוודא ששום ילד לא נשאר ברכב, אל תסמכו אחד על השני. אפילו לרגע קט, לבדם
 

 .מודעות וערנות יעזרו לנו לעבור את הקיץ בשלום –שר להצטער מוטב להיזהר מא
 20-876-2828: לייעוץ ומידע ניתן לפנות למועצה לשלום הילד


