
 ?מה השאלה
 

 כיצד נדבר עם ילדים 
 ?על וירוס הקורונה



 מדוע כל כך חשוב לדבר ולהקשיב לילדים 

 .חרדה וחוסר וודאות מפחיתדיבור , הסבר•

 .'בשיגעוןהיגיון 'מייצר הסבר , דיבור•

 משברייםמארגן לאירועים  נרטיבמייצר הסבר , דיבור•

 כוח ובטחוןהילד מרגיש חלק ממשפחה שנותנת •

 לבד מתמודד לא•

 לשתף/לשאוליש את מי •

 "ביחדאת זה  נצלח:"הרגשה ש•

 משפחתית חוויה•

 



 ?לילדיםמשברי  / טראומטי מה 

 סכנה הנשקפת לשלומם•

 סכנה הנשקפת לשלומו של מי שמטפל בהם•

בשלום הוריהם וקשור  תלוי הפיזי והרגשי של ילדים שלומם •

 אליו לחלוטין  



 התפתחותיים אוניברסלייםפחדים  4

 מאבדן האובייקטפחד •

 מאבדן אהבת האובייקטפחד •

 גופנימנזק פחד •

 מרוע פנימי פחד•



בישראל בנוגע  ובני נוער של ילדים תפיסות ותחושות 

 האישייםהקורונה וחייהם לווירוס 

 נתונים מסקר של מכון חרוב
 

 2020אפריל 



 נתוני סקר של מכון חרוב

בישראל בנוגע  ובני נוער של ילדים תפיסות ותחושות 

 האישייםהקורונה וחייהם לווירוס 
 טרם פורסם*



במה עסק 

 ?הסקר

 החברתי והרגשי של ילדים, השלכות על עולמם האישי•

 השלכות על הלימודים•

 השלכות על חיים בבית•

 סכנה במרחב הביתי•

 האם יש להם מספיק מזון•

 ..'וכד•

 



 נתבונן בזווית אחת החשובה 
 הדיבור עם הילדלהבנת 

 
 

 שאלות מרכזיות בסקר העוסקות  
 לדעתרוצים /ילדים יודעיםבָמה 

                    



99.9 

0.1 

 לא כן

 (אחוזים)? האם שמעת על ווירוס הקורונה



 ידע והשתתפות הילדים בשיח בנוגע לווירוס הקורונה



 (אחוזים)רצון הילדים לדעת ולהשתתף יותר בשיח על ווירוס הקורונה 



 ?עד כמה אתה מרגיש מודאג מהדברים הבאים



 ?עד כמה הרגשת בשבועיים האחרונים את הרגשות הבאים



 ?ילדיםעם כיצד נדבר , אם כן...
 

 ?בקשר למציאות הנוכחיתכיצד הילד מרגיש 

 ?מה הוא יודע

 ?לדעתהוא רוצה באמת רוצה כמה 
 
 



 ?וכיצד נדבר איתם על הקורונה

 בהתאם לגיל של הילדאינפורמציה 
 (הילדאת  מעניניםהמתים באיטליה לא ! )במידעלהציף לא... 
 מה זה )המשפחה להשפעה של הקורונה עליו ועל ושאר בני התייחסות

 ...(שמפחיד ילדים
 (כוחהיא עשיה )וסבתא אקטיבית  בשמירה על סבא עשייה 
 
 



 ...ומה עוד

 ובחירום בשיגרהחשובה  פרקטיקהשיח עם ילדים היא מיומנות 

 משמעותי  המטפל למבוגר /תהפוך את ההורה  בשיגרהפיתוח המיומנות

 לשתף/התייעץ/שאפשר לסמוך עליו



 מרכזי הגנה לפי אזור

 04-6611930צפת    

 04-6330477נצרת  

 04-6042024חיפה  

 09-7609700 נתניה 

 03-5353590תל השומר 

 02-6448844ירושלים  

 08-6442799שבע -באר

 פרטי התקשרות לקבלת סיוע

 הסיוע המשפטי

 SiyuaNoarTZ@justice.gov.ilמחוז צפון  

 SiyuaNoarHF@justice.gov.ilחיפה  מחוז 

 SiyuaNoarTLV@justice.gov.ilא  והמרכז    "מחוז ת

   siyuanoarmz@justice.gov.ilמרכז  מחוז 

 SiyuaNoarJR@justice.gov.ilירושלים  מחוז 

 SiyuaNoarBSH@justice.gov.ilשבע  מחוז באר 
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