בס"ד

מכון נשמה באדאנקט די פאלגאנדע משתתפים וועלכע האבן צוגעהאלפן
מיט קלינישע אינפארמאציע און שרייבן און מגיעה זיין דעם ביכל:
ר' יחזקאל לונגער  -שיכון סקווירא
ר' חיים נוהאף  -ברוקלין
ר' מרדכי ד .ניימאן  -מאנסי
ר' יוסף פלאהר  -מאנטרעאל
ר' העניך שווארטץ  -קרית יואל
ר' יעקב שטויבער  -מאנסי
ר' צדוק שטערן  -ברוקלין
מרת חי' גראס  -מאנסי
מרת מלכה שולזון  -ברוקלין
מרת מלכה שפירא  -ברוקלין
נשמה איז א נייע ארגאניזאציע וועלכע איז געגרינדעט געווארן דורך היימישע
פארפעסיאנאל-געלערענטע און לייסענסד מומחים אין תורת הנפש ,און זענען עוסק
בצרכי ציבור אין דעם געביט ,מיט א סענסיטיווקייט צו די ספעציעלע געברויכן און
השקפות פונעם היימישע ציבור.
נשמה אדרעסירט די גייסטישע געברויכן פונעם היימישע ציבור דורך האנדלן
מיט עסקנים ,דורך פארשפרייטן אינפארמאציע פאר'ן ציבור ,און ארבעטן צוזאמן מיט
היימישע מענטל-העלטה פראפעשענעלס.
נשמה'ס מעמבערשיפ ציילט זיך צו  80היימישע מענטל-העלטה
פראפעשאנעלס און ווערט געפירט דורך די פאלגאנדע שטאב פון עסקנים און רבנים:
ר' יעקב שטויבער
ר' מרדכי ד .ניימאן
ר' שלמה מאיר בינעט
ר' אברהם מרדכי שאלאמון
ר' צדוק שטערן

הרה"ג ר' ישראל מאיר טייטלבוים

שליט"א  -רב דקהל קאלבסוב – מאנסי
הרה"ג ר' מנדל אייכנשטיין שליט"א  -רב
דקהל בארנוב  -בארא פארק

פאר סיי וועלכע הערות קען מען זיך פארבינדן מיט'ן מערכת
admin@neshumah.life

איר קענט זיין א שיתוף אין אונזער עבודת הקודש!

To support our work, kindly make your tax deductible donation at

www.neshumah.life
כל הזכויות שמורות  -איבערמאכן פארבאטן  -מכון נשמה  -תשע"ט

זומער-קעמפ אנווייזונגען בנוגע
זיכערהייט און גייסטישע געזונטהייט
א פראיעקט פון מכון "נשמה"

דער אויסגאבע דעקט די פאלגענדע זיכערהייט און גייסטישע
געזונטהייט ענינים וואס איז ספעציעל באזירט פאר זוממער קעמפ
סעזאן.
אינהאלט
• איבערזיכט
• טראסט און אפענע קאמוניקאציע
• טראסט און אחריות
• פריוואטע סעיפטי
• רדיפות BULLYING -
• צוריקגעצויגנקייט (סאשעל ענקזייעטי)
• היים בענקעניש (סעפערעישן ענקזייעטי)
• בעט-נעצן
• נקיות
• ערנערונג (געזונט עסן)
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עלטערן זאלן האלטן די אויגן אפן אויב זיי באמערקן א פלוצימער טויש אינעם מוט ,אדער אז
מען פארלירט דעם אפעטיט ,אדער מען ווייזט א צוריקגעצויגנקייט .די אלע זאכן קענען זיין
סימנים אז דאס קינד איז געווארן טראמעטיזירט ל״ע .
בשעת קינדער זענען אין קעמפ איז כדאי צו פרעגן יעדע שטיק צייט צי אלעס איז און ארדענונג.
דעס גיט דעם קינד א אפענע געלעגנהייט צו פארציילן אויב עפעס האט טאקע פאסירט .
אויב עלטערן פארדעכטיגן עביוס ,איז דאס ערשטע זאך דאס צו פארשטענדיגן מיט דעם הויפט
פונעם קעמפ  -וואס איז געווענליך אן ערענסטער טראסטבארע מענשט ,אזוי אז ער זאל קענען
נאכפארשן וואס איז ווירקליך געשען .אויב ס׳איז געווארן באשטעטיגט ,זאל דאס תיכף
אדרעסירט ווערן דורך א פראפעסיאנעל.

רדיפות – BULLYING
דער באדייט פון "בוליאינג" איז א ברייטע ,אבער מיר באציען זיך דא אויף די
פאלגענדע פעלער:
• פיזישע רדיפות  -ווען מען רודפ'ט איינעם פיזיש ,צו
שאפן קערפערליכע ווייטאג ,אדער דורך
באצווינגען זייערע נרדפים צו טון זאכן פאר זיי,
אדער ארויסצובאקומען עפעס פון זיי .
• ווערטליכע רדיפות  -חוזק מאכן ,ריפען נעמען,
סטראשענען ,אפשרעקן ,רעדנדיג אדער שרייבן,
זענען אלע אין כלל פון ווערטליכע טשעפערייען .
• געזעלשאפטליכע רדיפות  -למשל נישט לאזן דעם
נרדף מיטשפילן אדער מיטשמועסן ,אדער אנדערע
וועגן צו דיסקרימינירן און שאפן בושות פארן קינד
און/אדער אנרייצן אנדערע צו טון די זעלבע .
ווי אזוי צו אינטערווענירן אין א רדיפות סיטואציעס איז קאמפליצירט .קינדער שפירן אז
אויסזאגן פאר אן ערוואקסענער קען אפט ברענגן נאך מער אומגעווינטשענע קאנסעקווענצן.
די אלע טשעפערייען דארפן אדרעסירט ווערן מיט שכל .פארנאכלעסיגן קען צו ברענגן ס׳זאל
דראסטיש ערגער ווערן .
געווענליך ווען א קינד גייט דורך רדיפות קען דאס אנטיידן אז דאס קינד האט סאציאלע
) (Social Skillsשוואכקייטן ,וואס מאכט אים א גרינגן קרבן פארן רודף .נישט אז מען
באשולדיגט דעם קינד ,נאר נעמן דאס אין באטראכט קען מען אמאל גריגער מאכן דורך
אויסלערנען דעם קינד צו זיין מער מעורב בין הבריות אדער מער אקטיוו .די קעמפ שטאב
קענען מאכן זיכער אז דער נרדף באקומט געוויסע אויפגאבעס אדער שפיל פאזיציעס וואס
וועט הייבן זיין מאראל צווישן חברים .אבער ווען עס האנדעלט זיך מיט פיזישע רדיפות דארף
דאס ווערן זאפארט אפגעשטעלט דורך אן ערוואקסענער ווי א קעמפ איינגעשטעלטער .
ווען ס׳קומט צו רדיפות ,זענען מערסטענס קינדער נישט קיין רודפים און נישט קיין נרדפים.
זיי זענען אבער נישט-אומשולדיגע ביישטייער .דער הויפט רודף וואלט נישט געקענט אליינס
אפטון זיינע מעשים ווען ער האט נישט די שטיצע פון אנדערע קינדער .דער פאקט טאר נישט
פארזען ווערן און מ׳דארף דאס אויסשמועסן מיט קינדער פאר קעמפ .
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קינדער דארפן ווערן אויפגעקלערט אז אפצומאכן צו שטיין אין א זייט און גארנישט טון איז
אויך א באשלוס וואס טראגט אויך די אחריות פון 'שתיקה כהודאה' .וויבאלד די טשעפעריי
חזר'ן זיך געווענליך איבער ,גיט דאס א געלעגנהייט פאר די אנוועזענדע צו פלאנירן וואס צו
טון .ערשטענס ,ס׳איז אלץ גרינגער זיך אנצונעמען פאר א צווייטן ווי פאר זיך אליינס.
צווייטענס ,ס׳איז גרינגער צו נעמען שריט ווען זיי האבן געהאט א געלעגנהייט זיך
דורכצוטראכטן ,אלס א גרופע .חוץ פון אריימישן א פאראנטפארליכער מענטש קענען זיי
אליינס שיצן דעם נרדף .אפילו אויב זיי האבן מורא פונעם רודף קענען זיי כאטש שטיין
מיט/נעבן דעם נרדף .אויסער דעם וואס אזא שריט וועט לינדערן דעם נרדף׳ס ווייטאג וועט
דאס שאפן א גוטע געפיל צווישן די קינדער אז מ׳׳ לעבט מיט רחמנות און אז מ׳געט אכט
איינער אויפן צווייטן .
און צוגאב איז ווערט אויסצושמועסן מיט אייערע קינדער די מעגליכקייט צו זיין אין קעמפ
מיט קינדער פון צובראכענע שטובער (צב״ש קינדער פון גע׳גט׳ע שטובער ,אפגעפארענע
געשוויסטער ,מעדיצינישע אדער קרימינאלע פראבלעמן) .ס׳איז וויכטיג אז אייערע קינדער
זאלן איינזען אז פאר קינדער פון די מצבים קען ׳קעמפ׳ זיי אויפלעבן אדער חלילה צוברעכן
פאר אייביג ,און די אחריות ליגט אויף די קעמפ חבריא!

צוריקגעצויגנקייט (סאשעל ענקזייעטי)
קעמפ קען זיין זייער געשמאק און אסאך קינדער שטייגן און וואקסן אונטער במשך די זימער-
קעמפ חדשים און לערנען זיך זעלבסט-זיכערקייט .עס זענען אבער דא קינדער וואס זענען מער
צוריקגעצויגן ,און זענען אומזוכער מיט זייערע טאלאנטן און מעלות ,און עס קלאפט אויס
מיט'ן זיך האלטן צוריקגעצויגן און זיי האלטן נישט מיט די געווענליכע קעמפ שפילערייען ווי
עס איז דא א מעגליכקייט אז אפשר וועלן זיי פארשעמט ווערן ווייל זיי שטעלן נישט אהער א
הינדרעט פראצענטיגע סוקסעס .אדער זענען זיי גאר שעמעדיג אפילו ווי זיי ווייסן יא אז זיי
וועלן מצליח זיין ,און לכבוד דעם ווילן זיי נישט קיין שייכות מיט קיין "ספארטס" אדער ווען
מען מאכט א "פלעי" .הגם אמאל איז עס סתם א שעמעדיגע
נאטור ,אבער אמאל איז עס טיפער און שטאמט פון א
געוויסע פחד ,אדער שטארקע שפלות ,וואס קלאפט אויס ביי
אסאך געווענליכע פעולות במשך די טאג .מין צוטערט א
גאנצע צייט אז אפשר גייט מען פארשעמט ווערן און מ'גייט
רעדן פון אים.
די פאלגאנדע אנווייזונגן קען אייך העלפן אדורכארבעטן דעפ
פראבלעם .פארשטייט זיך אז מען זאל זיך שואל עצה זיין מיט
א פראפעשענעל ווען נייטיג.
•
•

נארמאליזירן—געב צו פארשטיין פאר'ן קינד אז אנדערע מוטשן זיך אויך מיט דעם
פראבלעם ,און אז זיי האבן א רעכט צו האבן דעם נסיון ,אז די נסיון איז ספעציעל
אראפגעשיקט געווארן פאר אים ,און אז ער איז ביכולת דאס צו בייקומן.
אנערקענונג—יעדע מאל וואס די קינד האט א "טריגער" (די נסיון קלאפט אויס און
ער ווערט צוריקגעצויגן) דארף ער אנערקענען אז יעצט האט ער דעם נסיון ,יעצט איז
זיין צוריקגעצויגנקייט אויפגעוועקט געווארן ,ס'איז א נסיון .און נישט אז ער זאל
געבו תירוצים פארוואס ער קען פונקט יעצט נישט מיטהאלטן די שפילערייען .ער
דארף זיך לערנען צו פארהאנדלן מיט זיין צוריגעצויגנקייט נסיון.
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בעט-נעצן
בערך פינף פראצענט פון קינדער אין די חדר-שולע יארן מוטשן זיך מיט נאסמאכן .דאס מיינט
אז פון א קעמפ שלאף באנק פון  40קינדער וועלן צוויי האבן דעם פראבלעם .פארשטייט זיך
אז דאס פאראורזאכט א שטארקע בושה ביי קינדער ,אבער אז מען זעהט איין אז מען איז
נישט אליין ,איז גרינגער צו דערהערן פארוואס גיין אין קעמפ איז נישט קיין אויסגעשלאסענע
זאך .עס איז וויכטיג צו האבן א פלאן און דאס ריכטיג אויסשמועסן מיט די קעמפ מדריכים .
די מדריך קען זיכער מאכן אז די קינד שלאפט נאענט צום ביה"כ און קען אים אויפוועקן
ביינאכט צו גיין .די קינד זאל פארשטיין אז ער זאל נישט טרינקן צופיל נאך נאכטמאל .מען
זאל אויך מיטשיקן א ספעציעלע ליילעך וואס נעצט נישט אדורך ,און עקסטערע בעטגעוואנט,
שלאף קליידער און אונטערוועש .די קינד זאל וויסן אז ער איז נישט אליין און אז די מדריכים
וועלן זיך אפגעבן מיט אים.

נקיות
פערזענליכע הייגיענע (נקיון) איז שטארק פארבינדן סיי מיט פיזישע געזונטהייט און אזוי אויך
מיט נפשיות׳דיגע געזונטהייט .אין קעמפ (און בפרט פאר מיידלעך) קען פראבלעמן מיט ריינקייט
אריינשלעפן אין שווערע געזעלשאפטליכע פראבלעמן .אין דערהיים קען די
מאמע דערמאנען זיך צו גיין באדן ,טוישן וועש,
און מאכן די האר אדער פיאות .אין קעמפ טרעפן
אסאך
זיך
קינדער צום
ערשטע מאל
פון
אפגעזונדערט
נקיון הגוף ווערט א נייע אחריות פאר זיי.
עלטערן און
ראטזאם פאר עלטערן צו אויפמערקזאם מאכן קינדער
עס איז גאר
דערוועגן פאר קעמפ ווי איידער דורך חברים אין קעמפ וואס געווענליך דורך אימסענסעטיוו.

ערנערונג (געזונט עסן)
מיט די גאנצע געווירבל פון קעמפ קען מען אפט פארגעסן פון די וויכטיגקייט פון געזונטהייט
ווען עס קומט צו עסן .און דערהיים קען זיך מאכן מ'זאל צושטעלן פאר א קינד ספעצילע
נוטרישעס עסן וואס ער האט ליב אדער איז ער זיך אליין מכבד פון וואס ער טרעפט אין
דערהיים .און קעמפ שטעלט מען אים נישט צו וואס ער וויל .ווער רעדט נאך אז דער "קעניג"
פון קלאס האט מחליט געווען אז דע לאנטש איז נישט אין מויל צו נעמן ,וועלן קינדער ענדעשט
הינגערן ווי איידער צו ווייזן אז זיי גייען נישט מיט מיט'ן שטראום.
אז מען עסט נישט נארמאל צאלט מען א פרייז .עס קען אויסקלאפן מיט פראבלעמן ביים
לערנען ,התנהגות ,און אפילו מיט נפשיות'דיגע פראבלעמן .עלטערן פארבירן אמאל צו טרעפן
א פאלשע לעזונג צו די פראבלעם מיט'ן אפשיקן הויפענס פון עסן אין קעמפ אריין ,אדער מיט'ן
געבן א "קענטין" קארטל ,וואס איז נישט גוט פאר זיין געזונט .מיט דעם פארפאסן עלטערן די
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אליינס אויסלערנען צו עסן ריכטיג במשך
צוגעוואוינען צו לעבן אויף אן אופן וואס איז

געלעגנהייט פאר די קינדער זיך
קעמפ און בכלל זיך צו
צוגעפאסט צו די סביבה.

פארהאנען קינדער וואס עסן זיך
און
פראבלעמן—אובערעסן
ריכטיגע געזינטע עסן—קען
מינימאזירט אויב מען
אויס ריכטיג בעפאר
קען זיין ראטזאם אמאל
אויסצושמועסן אויך מיט די
אדער מיט א נוטרישעניסט.
דערהערן און זיך צושטעלן ווען
אויס פאראויס מיט ישוב הדעת.

זענען
ביידע
עסן

דערנאך
איבער.
נישט
ווערן
שמועסט עס
קעמפ .עס
עס
קינדער דאקטער
קענען
קינדער
מען שמועסט עס

"ה' ישמרך מכל-רע ,ישמור את-
נפשך ה' ישמור צאתך ובואך"...
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