
אפשר בהחלט להגיד : 
''אנחנו לא  יודעים, אבל ננסה למצוא 
את  התשובה''. או ''אנחנו לא יודעים  

כרגע את התשובה -  תנו לנו זמן  
לחשוב על זה''. התייחסו לשאלות של 
הילדים כהזדמנות ללמוד עליהם, על 

החששות שלהם ועל דרכי 
ההתמודדות האפקטיביות עבורם. 

 זה בסדר לא לדעת
את כל התשובות

כולנו גיבורים. 
כולנו פגיעים.

אתם מוצפים במידע וסיפורי קורונה...

הקפידו לשאול את ילדיכם מדי פעם כיצד הם מרגישים. 
הזכירו להם שהם חשובים לכם, שאתם דואגים להם 

ושהם יכולים לפנות אליכם בכל עת. לאחר מכן הציעו 
לעשות משהו כיפי ביחד!

סיימו כל יום בצורה חיובית

 DIVOC-91 הורות בזמן התפרצות וירוס הקורונה
וירוס הקורונה כיצד לשוחח עם הילדים על 

היו פתוחים וקשובים
אפשרו לילדיכם להתבטא בחופשיות. שאלו אותם 

שאלות  פתוחות כדי להבין מה בדיוק הם יודעים 
על הנושא ומה עוד היו רוצים לדעת.

היו כנים
תמיד ענו תשובות כנות, מלאות ואמיתיות. הסתרת 

האמת מפני ילדיכם לא תועיל להם. התאימו את 
התשובות לגיל הילד ולמידת ההבנה.

תמכו בהם! 
 ילדיכם עלולים להיות מפוחדים ומבולבלים. צרו עבורם 

הזדמנויות לשתף אתכם ברגשותיהם ובתחושותיהם, ותנו 
להם להבין ולהרגיש שאתם שם בשבילם.

הסבירו לילדים כי הסיבה שאנשים חולים בקורונה 
אינה קשורה למוצא שלהם, לצבע עורם, למקום בו 

הם גרים או לשפה שהם מדברים. אמרו לילדיכם 
שעלינו לגלות חמלה כלפי אלו שחולים וכלפי מי 

שגרים לבד ונאלצים לדאוג לעצמם.

הפייסבוק והוואטסאפ מלאים בסיפורים נהדרים 
ומרגשים של  מתנדבים המסייעים לאחרים ושל אנשי 

מקצוע  העושים לילות כימים בכדי לעצור את 
התפשטות הוירוס. שתפו סיפורים אלה עם הילדים.
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טיפים ברוסית,
אמהרית, ערבית ועוד

טיפים מיוניצ"ף
(UNICEF)

 טיפים מארגון
הבריאות העולמי

למידע נוסף ליחצו על הלינקים  הבאים:

היו מוכנים לשוחח על הנושא עם ילדיכם. הם כבר שמעו כל מיני דברים בנושא. מניעת מידע  אמין ונכון לא  מגינה עליהם - 
פתיחות וכנות כן. לפני שאתם משתפים אותם, נסו להתאים את המידע למידת ההבנה.

.

(UNICEF) יוניצ"ף
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19

חלק מהמידע שמתפרסם אינו אמין, מטעה ואף מסוכן. קבלו החלטות  רק 
על בסיס מידע אשר השגתם ישירות מאתרים רשמיים כגון:

(WHO) ארגון הבריאות העולמי
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public

מחקרים ומאמרים
לקהילה המקצועית
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



