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 , יקרים הורים

, עלולים לאנשים רבים להיכנס לבידוד, וההנחיה של משרד הבריאות  ובארץורונה בעולם  קפת ההתפשטות מג  בעקבות

במצבים של חוסר וודאות ולחץ, לכם ההורים יש תפקיד  המבוגרים חששות רבים.אצל לעלות אצל הילדים כמו גם 

חשוב  ,מרכזי בהרגעת הילדים. הילדים מפרשים את המציאות דרך העיניים שלכם והתגובה שלכם למתרחש. לכן

לקיים עם הילדים שיח פתוח ומאפשר סביב התפשטות וירוס הקורונה, על מנת לעשות סדר במידע ובבליל השמועות, 

 ביר כוחות התמודדות וחוסן.להפחית חרדה ולהג

                                       

 : להתמודד ולילדכם לכם יעזרו  אשר מעשיות עצות  מספר להלן

 : יםאהגיל בכל ילדיםה לכל שנכונים מחייבים כללים שני אמצו✓

 , על הכל ולשאול כל שאלה. לעומת זאת  צריך ליצור בבית אווירה של שיתוף, אין סודות, מותר לדבר:    מסתירים  אל .  1

 .מבינים שקורה משהו מסוכן שמסתירים מהם ההורים מסתודדים ביניהם, הילדים אם

בעצמו. מותר לדבר על דברים שמדאיגים   דאגה או לחץ, הוא קודם כל מטפל  מוצפות,אם ההורה מרגיש  :  מציפים  לא.  2

 ה, ולא מתוך מוצפות.הדאג  מתמודדים עם  האופן בו אנועל  גם  יכולת לדבר  מתוך  את  זאבל רק כשאנחנו עושים    ,אותנו

יצרו רגלים קבועים, זמני ארוחות ושינה. על ההשגרה מקנה לילדים בטחון. הקפידו לשמור  - שגרה על לשמור נסו✓

 אתכם במחשבותיהם ובשאלותיהם. שחקו עם ילדכם, תמצאו דברים בהם תהנו  הזדמנויות שבהן הילדים יוכלו לשתף

 .ביחד גם אתם וגם הם

חוזר ולעיתים לא מדויק   עבתקופות אלו קיימת הצפה במיד  –  החדשות  למהדורות  הילדים  של  החשיפה  את  הגבילו✓

לשידורים ולדיונים המתקיימים בהם. הדבר חשוב הימנעו מחשיפת יתר של הילד העלולה לייצר חרדה מיותרת. 

 הם נחשפים.  ום את המידע אליהילדי תווך עבוררצוי לסודי. בגילאים בוגרים יותר, יובי"ס  במיוחד בגילאי גן

ב לעשות סדר בעובדות, לשאול את הילדים מה הם יודעים, ולתקן חשו - הילד של הבנתו לרמת המידע את התאימו✓

 באופן פשוט ומרגיע, מבלי להרחיב בפרטים. תנו לילד מידע והסבר על כך שיש האמת  ספרו להם רק את  עיוותי חשיבה.  

הקורונה היא נגיף מדבק מאוד ") בריאים וכי מדינת ישראל נוקטת באמצעים כדי לשמור על כולנו ,נגיף ושמו קורונה

מעצמה. וחום, והיא חולפת שיעול  –הדומה לשפעת. הרוב המוחלט מחלים מהמחלה, תופעות המחלה בד"כ קלות 

שלא כל מה ששומעים ברחוב או כתוב ברשתות הוא למדו את הילדים (. במקרים של סיבוך ניתן בד"כ לסייע רפואית

ות מהמחלה חשוב במידה וילדים שואלים בנוגע לאפשרות למ .ושהדבר הכי טוב זה תמיד לשאול את ההוריםנכון, 

היו חולים אצל אנשים קשישים או כאלו שכבר ובדרך כלל  ,ולומר שזה קורה במקרים נדירים מאד ,לבצע הרחקה

 במחלות אחרות.

לשמור על עצמו ועל סביבתו בכך שיקפיד כל  למדו אותו כיצד יו  -  ילדכם  של  וגלותוהמס  השליטה  תחושת  את  הגבירו✓

בעת עיטוש או שיעול למטפחת חד פעמית או למרפק מכופף, רחיצת  האףאת לכסות את הפה ולמשל  ,על היגיינה

 .שימוש בשירותיםסבון לפני אכילה ולאחר  הידיים עם



                                                                                                                                       

 
 

טפלו  צפייה במבוגרים בסביבתם. ילדים לומדים כיצד להגיב למצב על ידי - לאירוע שלכם לתגובות מודעים היו✓

. (בן זוג וקבלת תמיכה/תוף עם בתיתרגיל נשימה, ש  ,למשל)  שלכםהמתח  ו  בעצמכם, תמצאו דרך להוריד את רמת הלחץ

 .ויגיבו בהתאם ,יזהו את רמת המתח שלכם הילדים

 

 : בבידוד לשהותה נדרשת משפחהו במידה

רק  לעיתים, ביתי בבידוד לשהות נאלצים עצמם מוצאים רבים וילדים הורים, הקורונה נגיף התפשטות בעקבות

 . ההורים אצלו הילדים אצל ותרגש של מגוון מעורר ביתי בבידוד הצורך. המשפחה כל ולעיתים ההורים

  :במקרה של בידוד להתמודד ולילדכם לכם יעזרו אשר מעשיות עצות מספר להלן

 ,)"כדי למנוע התפשטות של המחלה  ולתת מידע מפחית חרדה  להסביר לילדים מדוע עליהם לשהות בבידודחשוב   ✓

חולים בקורונה, אבל כיוון שלוקח ם הנמצאים בבידוד אינם  משרד הבריאות נוקט אמצעי זהירות רבים. רוב האנשי

ולמנוע  , לשמור על עצמנוכולנו מעדיפים לא לקחת סיכון מיותרזמן מרגע ההדבקות ועד הופעת סימני המחלה 

 .הדבקה של אחרים"(

רגש הוא רלבנטי ולגיטימי, כעס, כל    –שאר בבידוד  יהעולים סביב הצורך לה  גשות השוניםדברו עם הילדים על הר ✓

אליו נקלעה משפחתכם ולשדר מסרים למצב נסו לגלות סבלנות והבנה דאגה, עצב, שמחה, התרגשות ועוד. 

 ם.ם ומחזקייאופטימי

לעשות לבין זמן  יםבין משימות שנדרש חלוקת זמן. נסו ככל שניתן לבנות עם ילדיכם שגרת יום גם בתוך הבידוד ✓

להאזין אפשר  ,נוער(אם הבידוד הוא של בני ורי דלת סגורה חניתן לעשות עם הילדים מגוון פעילויות )גם מא פנוי.

קלוע לעשות בתוך הבית כמו לרקוד, לקפוץ בחבל, ל הרבה דברים שאפשר למוסיקה, ולעסוק בפעילות גופנית. יש

מצאו תעסוקה מהנה עבור הילדים: משחקי קופסה, ציור, יצירה,   .עם בלון מתנפח ועוד, להתמסר  לסל עם כדור רך

ניתן להתחבר . טודמיון מודרך, אשר קיימים באינטרנ ניתן לתרגל עם הילדים תרגילי נשימהכו'. ו קריאת ספרים

 שרד החינוך.לתרגילי למידה מרחוק של מ

 

 ? מקצועית לעזרה לפנות מומלץ מקרים באלו

ג באופן כללי הן נוטות להתפוג. לחץ משמעותי תגובות רגשיות עוצמתיות הן נורמליות בתגובה למצב של משבר או

לפעילות שגרתית ותקינה. במידה והתגובות הרגשיות נמשכות   זה ילדים ומבוגרים שבים, ובשלב  שבועותמספר  לאחר  

, ניתן לפנות בבית או בביה"ס לתפקדמחמירות, פוגעות באופן משמעותי ביכולת של הילד  מעבר לשבועיים או
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