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מאומתלחולהשנחשףגילה51בןצוראשר
כתפיים.במשיכתגילובנירובכמוהגיבהוא
שםבביתהעליונההקומהאתלופינוההורים
ומקלחתשירותיםעםמלאהלפרטיותזכה
הכלבסךהגבלה.ללאופלייסטיישןמשלו

עודעםבביתלמתבגרחלומילומרשלאנוחסידור
לודאגנוקצתהשנהראש"לקראתאחים.ארבעה
אזבחגלבדלגמרישיהיהרצינוולאדתייםאנחנו
האםמשפחתי"לבידודשניכנסהצענו
להתפללמתכנןשלואבאשבעליידע"הואליאת.
קבענואזממנו.זהאתלמנוערצהולארחובבמניין
איתנויאכלוהואכהפרדהבמדרגותניילוןשנשים
דברשוםאבלמוזרהיהזההחג.ארוחתאתמלמעלה
מהבידוד".יצאצורשבולרגעאותיהכיןלא

שהוקצתהמהקומההנערירדהשנהראשאחרימיד
יחדסעדההמשפחההבית.בנישארעםוהתאחדלו
הואבסדר.לאשהואלב"שמתיבטלוויזיה.וצפתה
פעמים"כמהבאינחתלסלוןאלינווחזרלחדרהלך
לנשוםלושקשהוראיתיאליו"ניגשתיאמו.מספרת
לאשהואהבנתיאבלאיתולדברניסיתימזיע.והוא
לצרוחורציתיהידאתלוהחזקתיאותי.שומעבאמת

בטלבעליהתקשרתיאותולהבהילפחדתי
היהשזההבנוכךאחראותו.לאפסזמןלנולקחלפון.
חרדה".התקף

שבועבאותונוסףחרדההתקףחווהשצוראחרי
לא"היאהמשפחה.לרופאתטלפוןשלואמאהרימה
עלייהשישלנואמרההיאבכלל.מופתעתהייתה
להמשךאותנווהפנתהנעריםאצלחרדהבהתקפי
כשאבללקורונהזהאתקישרתיבכללטיפול.
שהואעליו.גומרתהזושהתקופהליאמרצורדיברנו
גדולבחורהואספר.לביתמתגעגעשהואמאמיןלא
לאהואשחלה.בזההתביישכךכלוהואספורטיבי
התחילהסגרכיזמןהרבהדילהתאמןמהביתיצא
רע".לועושהגםוזהשלוהבידודבסוףמיד

וילדותשילדיםכךעלמחלוקתאיןלבד.לאצור
הקורובתקופתמשמעותירגשיקושיחוויםרבים
היחידדופןיוצאמחקרנערךבישראלאולםנה.
ובמהלכההקורונהלפניילדיםשדגםבעולםמסוגו

ראורביםשהוריםמהאתמאשרותשתוצאותיו
חרדהשלקשותתופעותפיתחוהילדיםבביתאצלם
עכשיולא.ומהבדידותייאושעצבנותדיכאון
עדבביתיישבוי"בעדה'כיתותשתלמידיכשהוחלט
להחמיר.צפוירקהמצבלפחותדצמבר

קוראריאלוד"רשושניענתפרופ'במקור
ובשיתוףהרצליההבינתחומימרכז

להתמכהישראליהמרכז
למחלצאתתיכננורויות
אתשבודקטווחארוךקר
ילדיםשלהאושרדרגת
ללוותביקשוהםבישראל.
ילדים0451שנתייםלאורך
בבתיי"בעדה'כיתותתלמידי

ארבעאותםולדגוםודתייםממלכתייםספר
המדידהאחריבדיוקאבלהתקופה.במהלךפעמים
באורהנתוניםאתוהאירההקורונההגיעההראשונה
חדש.

אחדכשאף9102בספטמברהילדיםאת"דגמנו
הבנוהמגפהכשפרצהקורונה.המילהאתהכירלא
עלמשפיעההיאאיךלהביןהזדמנותלנושיש
המנהלתשושניפרופ'מספרתישראל"ילדיכלל
חינוכיתלפסיכולוגיה'מיטיב'מכוןשלהאקדמית
הראשוןהסגרבתוםעברהשני"השאלוןבבינתחומי.
מאוד".מדאיגותוהתוצאות0202במאי
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התגבהנפשיתהמצוקההממצאיםפיעל
וישנההקורונהתקופתבמהלךמשמעותיתרה
ודיכאון.חרדהשלבתסמיניםמובהקתעלייה

עצבנותדיווחומהנשאליםאחוז44
05המגפה.פרוץשלפניבתקופהאחוז71מת
לעומתבדבריםענייןאובדןעלדיווחואחוז

דכדוךעלהדיווחיםהסגר.שלפניאחוז
תקווהחוסרותחושתבדידותמתחפחדים
איור.ראוזינקו

במצבלרעהשינויצפואמנםהחוקרים
מהנתונים.הופתעוזאתבכלאבלהילדים
וללחרדהשקשוריםהסימפטומים"חומרת
שושני.פרופ'אומרתמאוד"עלתהדיכאון
חרדהבמדדיושלושהשנייםפישל"עלייה
שלגילינוגםאדומה.אזהרהנורתזוודיכאון
ילדיםוהטלפוניםהחברתיותהרשתותמרות
בסגר.אחריםילדיםעםבקשרכךכלהיולא
ירידהוהייתהעצמםשללשבלולנכנסוהם
היוםסדרחברתית.באינטראקציהדרסטית
עלמדווחיםהםלחלוטין.השתבשהילדיםשל
כוללהמסךמולביוםבממוצעשעותכו21
מתלאשהםמספריםחלקםמרחוקלמידה
ראויה.בתדירותבגדיםמחליפיםאוקלחים
אחריםממחקריםשבשונהלגלותהופתענו
וביןלילדותילדיםביןבנתוניםהבדלאין
נוער".לבניצעיריםגילים

אתכואבבאופןמשקפותבשטחהעדויות
במיטה"איתילישוןחזרו"שלושתםהנתונים.
עשרבןלילדאם744מרטיןרונהמספרת
סירמהתאומות"אחתחמש.בנותותאומות
שבועותשלושהלנוולקחמהביתלצאתבה
פשוטהיאאותה.לשכנעמאומצתעבודהשל
שהיאלהגידיודעתלאהיאמהחוץ.פוחדת
דברושוםלהבאשלאאומרתהיאאזמפחדת
חברות.עםלהיפגשרוצהלאגםהיאעוזר.לא
מכלפוחדתהיאקודם.ככההיהלאממשזה
פגיעהמאודאותירוצההיאדבר
שלאזעםהתפרצויותלהישמכונסת.מאוד
יכולההייתההיאהקורונהלפניאםבעבר.היו
צריכההיאעכשיולבדולשחקבחדרלשבת
משחקתהיאיפהכמהלהונאמרלידהשנשב
לידהאותיצריכהגםהיארעיונות.להשנציע
פיזית".הזמןכל
פתאוםהשתנושלההחייםלמהמבינההיא

הזמןכלקורה.זהלמהמבינהלא"היא
לזהלמצואאיואפשרלמהאמא'אבלשואלת
תרופה'כברמצאו'אמאובבוקרתרופה'
אותההחזירההקורונהאותה.מטרידמאודזה
בעמאודחדומשמעית.אחורהשניםשלוש
אבללעצמהלחזורלהלעזורמנסהאנידינות
אנחנולא.אוטובעושהאניאםיודעתלאאני
צריךאםלבדוקשלבצומתעכשיונמצאים
מקצועית".לעזרהלהלדאוג

לסלוןוחזרלחדרהלךהואבסדר.לאשהילדלב"שמתי
מזיע.והואלנשוםלושקשהראיתיפעמים.כמהבאינחת
אותי.שומעבאמתלאשהואהבנתיאבלאיתולדברניסיתי
אותו.להבהילפחדתיאבללצרוחורציתיהידאתלוהחזקתי
חרדה"התקףהיהשזההבנוכךאחראותו.לאפסזמןלנולקח

שלנו"הבתעםגדולקושיחוויםאנחנו"גם
מירובכיתהלילדהאמארינתמספרת
מוכנהלאאבללהרטיבחזרה"היאשלים.
לבגדיםאבלבקטנהכאילוזהבזה.להודות
ונבוכהמזהמתעלמתוהיאשתןשלריחיש
איתה".כשמדברים

בקרבושובשובחוזרהההרטבהבעיית
פתאוםאצלנו"גםצעירים.לילדיםהורים
כךכלהוארטוב.קםשמונהבןשכברהילד
מאיתנולהסתירניסההואשבהתחלהמתבייש

"זהמנתניה.אביואלהסדינים"
הואהראשון.בסגרמרחוקבלמידההתחיל
הצלאמצלמה.לפתוחרצהלאמזהנלחץ
וחבחמודילדהואהמחשב.מוללשבתליח
ועכשיוהשתפרהמצבבקיץשקט.קצתרותי
קורה.שובזההלימודיםשנתכשהתחילה
שאףאומרמדאיגה.בצורהעצמועלמדברהוא
לביייכנסאויחלההואאםלבישיםלאאחד
קיצונית.מאודבצורהשלולאחיותמציקדוד.
שיערבתלישתהתחלפוההרטבותבינתיים
שאמרהחברהעםהתייעצנוקטנות.וקרחות
אחותאשתיחיצונית.התערבותדורששזה
ולאלעבודצריךגםואניבמשמרות.עובדת
שלאףמרגישאנירוצה.שהייתיכמואליוזמין
אכפת".לאאחד

תיכוניתבישיבהז'כיתהתלמידאייל
חבשנירקמכירכשהואהשנהאתהתחיל
להזמןלוהיה"לאהחדש.הספרבביתרים
שכולושחורחורלתוךנבלעוהילדיםתאקלם
שליהילדהראשוןהגל"מאזאמו.אומרתזום"
לי".נעלם

אבלגדולילדשאנייודע"אנימספראייל
הדברגם.בכתהואמאבכיתיימיםכמהלפני
כוגוף.לישאיןמרגיששאניזהקשההכי
איךמושגליאיןהאלו.הריבועיםבתוךלנו
אתזוכרלאאנינראיםשליבכיתההחברים
עשיתיאזלזהכוחליאיןהמורות.שלהשמות
מצלמהבלילהיכנסיכולשאניאמאעםהסכם
ביום".אחדלשיעור
אוהקודםהספרמביתחבריםעםבקשראתה
צהרייםאחרימהישיבה

לאאניאיתם.לדברמהעלליאין"לא.
לכתוב".אוהב
היוםכלעושהאתהמהאז

וישן".טלוויזיה"רואה
בעיהשישהבנתמתי

שאניהגיונילאשזהליאמרה"כשאמא
כועסשאנילישון.רקורוצהמדברלאכמעט
חושבתוהיאקשהלהשגםליאמרההיאהרבה.
והסכמתייחדנלךואולילפסיכולוגיתללכת

בנשמה".לישרעמרגישבאמתאניכי
מאשראחרתנראהילדיםאצל"דיכאון
"אצלשושני.פרופ'מסבירהמבוגרים"אצל
בעיקרילדיםאצלעצב.בכינראהמבוגרים
לעשותורצוןחדווההיעדרשיעמוםנראה
מהילדיםמחציתאהבו.הםשבעברדברים
שדבריםזהועלשיעמוםעלדיווחובמחקר
יותר.אותםמענייניםלאבעבראותםשעניינו
רבעירוד.רוחומצבבדידותעלדיווחוהרבה
ייגמרזהמתיתקווה.חוסרעלדיברומהילדים
תחושתאתאיבדוילדיםטוביותריהיהמתי
מסתכליםלאאותםרואיםלאכיהעצמיהערך
המשפלאהחבריםלאהמוריםלאעליהם
חברתייםמרחביםחייביםילדיםהמורחבת.חה
היכואתמאבדיםהםולצערנובהםלהתפתח
אושייכותלהרגישמיומנויותלשכלללת
גםזהאתרואהאניבחירה.חופשבעלילהיות
אליינכנסתג'בכיתהשליהבתבבית.אצלי
לחיבוק".שעהלחציאחת

לא"אניבכלל.פשוטהלאהזוהתלותיות
בליברצףשעהרבעאפילולעבודמסוגלת
אםיעלמספרתאותי"ללטףיבואשהילד
גמור.לטירוףהפךכבר"זהוחצי.חמשבןלילד
מחוץויושבלשירותיםאפילואחרייהולךהוא
לאשהואלבשמתימעולם.קרהלאזהלדלת.
בזוםלאבכלל.אחריםילדיםעםלדברמוכן
רקמשחקהואבחצר.אומהמרפסתלאואפילו
עצמו".עםאואיתנו

להתנהרגרסיהעלמספריםרביםהורים
מזמן.נעלמושכברחשבושהםילדותיותגויות
עםהיוםרובאתמבלהארבעבתשלי"הבת
גליתמספרתוחצי"שנהבןהתינוקאחיה
פוגשתבקושי"היאמערד.סרפרצ'רניאקוב
למשלהוהשאיפההלימודיהפןכלחברים.
שהגבמשימותולהצליחטובהולהיותצוינות
מקבלתלאהיאבביתכינעלמהדינותנתננת
אזלהמשעמםקצתואוליהלבתשומתכלאת
מתלויותרהיאתינוקית.להיותמתחילההיא
היוםכללילייבביכולההיאמתבכיינתננת
עלאףאמא'אתרוצהאניו'אוףלי''משעמם
התחילהשהיאמהרגעשעות.442לידהשאניפי
שישללמוד.אוהבתשהילדהזיהינולגןללכת
המסגרתשנעלמהברגעומרץ.סקרנותלה
מוצי".פוצילהיותבוגרתמילדההפכההיא

יוסימשתףלנורמליות"עצוםגעגוע"יש
"לצעריוו11.תשעלבניאב544אריפרץ
הזמןכלשניהםפוסקת.בלתיבאכילהאנחנו
רגאכילהלגמריזואוכלסביבהכלאוכלים

הכירלאאחדכשאף9102בספטמברהילדיםאת"דגמנושושניפרופ'
איךלהביןהזדמנותלנושישהבנוהמגפהכשפרצהקורונה.המילהאת
הראשוןהסגרבתוםעברהשניהשאלוןישראל.ילדיכללעלמשפיעההיא
ודיכאוןחרדהבמדדיושלושהשנייםפישלעלייהמאוד.מדאיגותוהתוצאות
והטלפוניםהחברתיותהרשתותשלמרותגילינוגםאדומה.אזהרהנורתזו
בסגר"אחריםילדיםעםבקשרכךכלהיולאילדים

תלונות
בתקופת
הסגר

תלונות
לפני
הקורונה

ה'י"בבכיתותילדים0451עלבוצעהבינתחומיהמרכזהמחקר

המצוקהעלהקורונהמשפיעהאיך
ילדיםבקרבהפסיכולוגית

סחרחורת

ענייןאובדן

עצבנות

בדידות

ודריכותמחת

ירודרוחמצבדכדוך

פחדים

ערךחוסרתחושת

חרדההתקף

לעתידתקווהחוסר

מנוחהחוסר
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קציצותצהרייםלארוחתהכנתיאתמולשית.
מהםאחדלאכולוכשסיימנואדמהתפוחיעם

אומואוריתבמבה'רוצה'אני
קציצותשלטעםעםעדייןאנחנו'אבללורת
אנחנודבר.רודףדברהזמןכלוככהבפה'.
זהאתנמנעלאאםכיזהאתמונעיםכמובן
גםלדעתיהכרה.אובדןעדפשוטיאכלוהם
הרגשיתהאכילההנורמליתלשגרהכשנחזור
אשתיאזלביתמחוץהרבהעובדאניתמשיך.
פרטחודשיםשבעהככהאיתםנמצאתלרוב
ספקליאיןושם.פהימיםכמהשללהפסקה
פסיכולוגיטיפוליצטרכוהקורונהילדישאם
בעצמם.לטפליצטרכוהקורונההוריגםאז

בדבכשמדוברלילדיםסבלנותכבר
הנורמליתשביוםיוםקטניםהכי

אותם".מחליקאתה
המסכיםעיקריתתורפהנקודת
ספרביתאיןשבהםבימיםוהזמיןהקלתרון
המחפי"עלנוער.תנועותחבריםחוגים
21מסכיםמולבממוצעבילוילדיםשלנוקר
ילדיםאלומרחוק.למידהכוללביוםשעות
מולבלילה21עדויושביםמאוחרשקמים
הקובלי"גםשושניפרופ'אומרתהמסך"
אושר".ומפחיתדיכאוןלמגבירנחשבזהרונה

בהשוואהמובהקתירידההתגלתהבמחקר
ברשתותבשימושהקורונהשלפנילתקופה
ומשחקיסרטיםסדרותלטובתחברתיות
החהקשריםעלשומרים"הילדיםמחשב.
מעודד".לאזהלהם.שהיוברתיים

הולכתתחושהעלמדווחיםרביםילדים
האינסטאתסגרתי"אניבדידות.וגוברת

"הרגש.61בתד'כיפור"ביום
אניורקומושלמיםיפיםכולםשלשהחייםתי
רואהבאמתאניהזמןרובבבית.לבדתקועה
היהזהאיךזוכרתממשלאכבראנינטפליקס.
דואגיםואמאשאבאמבינהאניהקורונה.לפני
אבלדברים.לילקנותמציעיםהזמןכלהםלי.
נעליים.אובגדיםעכשיולקנותלמהליאין
מצבשישמבינהאניאותםיראהבדיוקמי
שעבבשנהללמוד.נחזורבכללשהשנה
בקשר.והיינוחברותשתייםשלושליהיורה
שהםיודעתאנינפסק.כמעטזהגםעכשיו
הזאבלשאסורלמרותלפעמיםנפגשות
אותי".מינו

שלסימניםלראותניתןכימעידיםמומחים
בעקבותא'כיתותתלמידיאצלכברדיכאון
עמייאירפרופ'מסכים.באמצעותהלמידה
הפסיכולוגיהלחקרהמרכזראשחיהמבורגר
כימעידהבינתחומיבמרכזהאינטרנטשל
למצביםהתלמידיםאתמביאהבזוםהלמידה

כזאתלמידהוחרדה.אוניםחוסר

נרכששליטהחוסראצלםמייצרתאומרהוא
ופסיביות.נפשיתתשישות

מהכל"יותרמהבדידותמודאגת"אני
"היאז'.כיתהתלמידתא'שלאמהאומרת
אותי.מטרידיםלאוהלימודיםחכמהילדה
יושבתהיאבכלל.טובלאשלההמצבאבל
רוטנתעצבניתסגורה.דלתשעותבחדר
היאאבללפסיכולוגשנלךהצעתיממורמרת.

רגיחייםרוצהפשוטשהיאאומרתרוצה.
ואףבבידודהייתההיארגילה.ילדהשללים
התלאהמורהגםהודעה.להשלחהחברה
היאאזהזוםאתלסבוליכולהלאהיאקשרה.
במיטה.ונשארתמצלמהבלילשיעורנכנסת
והבנתימצפצףלאכברשלההווטסאפאפילו
לה.'חופר'זהכיהקבוצותכלאתעזבהשהיא
גילהעיניים.מולליקמלהאותהרואהאני
הסגראבלממילאקשהשלבזהההתבגרות
מרגישיםאנחנולמפלצת.יתושכלהופך
הםשקופים.שלנושהילדיםאוניםחסרי
שלהעדיפויותסדריבתוךנלקחיםלאבכלל
המדינה".

ובבדיווחיםחדהעלייהמזהיםבער"ן
מקצועיתמנהלתדניאלסשיריד"רפניות.
האחבשבועייםמספרתבעמותהארצית
03שלעלייהמתבגרים009לער"ןפנורונים
שעברה.בשנהתקופהלאותהבהשוואהאחוז
הרגשיותבהשלכותרקלאבדאגהצופה"אני
ובניילדיםשלהנפשיתרווחתםעללסגרשיש
מבצראינוהביתמהילדיםחלקעבורנוער.
שגרהבימיאםומסכן.מסוכןמקוםאלאבטוח
והבחינוהילדיםעםנפגשווטיפולחינוךאנשי
היוםמדאיגיםובאיתותיםבשינוייםמקרוב
קשהגדולבזוםקטןריבועהואילדכשכל
בעיהולאתרלזהותותמיכהסמכותלדמויות
מדבריםלאילדיםככלללעזרה.ידולהושיט

אנחנוולכןאותומתנהגיםהקושי
מצוקהשללסימניםרגישיםלהיותצריכים
נכון".ולהגיב
אליכםמגיעותפניותאילו

בעברשהתמודדה61בתנערה"התקשרה
מרגישהאבלטופלההיאאכילה.הפרעתעם
ולאבביתסגורהשהיאככלמחמירשמצבה
41בתצילצלהלעומתהחברות.עםנפגשת
אוכלתהיאבביתבימיםדחויה.שמרגישה
אמרהשלהאמאריבובמהלךרגשיתאכילה
להשאין11בתילדהצילצלהשמנה.שהיאלה
אותהוהעבירוחרםעליהעשובעברחברות.
הקורונהלהשתלבשהצליחהולפניכיתה

והדבקורונהשנדבקהנערההכל.הרסה
בחרדהצילצלההצעירהאחותהאתגםביקה
ובייחודההוריםשללשלומםדואגתהיאכי
בקבוצתונמצאתמסרטןשהחלימהלאם
כון".

אתלמזערלפחותלמנועאפשראיך
מהלצאתלילדיםיעזור"בדקנוהנזקים
"הדברשושני.פרופ'אומרתטוב"יותרסגר
מיוהרגלים.יוםסדרעלשמירהזההראשון
ארושמרורגילותבשעותלישוןשהלכו

מגיוםסדרמקלחתעלמשפחתיות
חברתיתפעילותגםקל.יותרלהםהיהוון
ביותרהמשמעותיהדבראבלחשוב.מאודזה
בביתאחדהורהמספיקמשפחתית.תמיכהזה
יוםיומילשיחוידאגרגשיתתמיכהשייתן
הילדים.עם

היוםסדרנראהאיךבדקנוהקורונה"לפני
וכתבויומןמילאוהםבישראל.הורים008של
וכמהבמטבחבעבודהבאוטוהיוזמןכמה
הטובשבמקרהגילינוהילדים.עםבאמת
הילדיםעםאחתאיכותיתשעהישלהורים
הזמןרובפחות.הרבהמתבגריםועםביום
כמוטכנייםלענייניםמוקדשאיתםשלנו
קיבלנופתאוםבקורונהאוכל.הכנתאופצות

מורגליםואנחנושעותל42הילדים
כללאורךקרובהיחסיםמערכתאיתםלנהל
והצליחוהזוהלמידהאתשעשוהוריםהיום.
בגהרוויחוהילדיםעםאיכותילייצר

יותרבמצבמהסגריוצאיםכאלוילדיםדול.

הזמןעםגדולהיצירתיותדורשזהאבלטוב.
לשחקלמדוהוריםשפתאוםראינוההורה.של
פורטנייט".הילדיםעם
גםהריאשם.לרגשותמתכוןכמונשמע
הישרדות.במלחמתההורים

נפשיתופניותההוריםשלחוסןדורש"זה
העביןגבולותואיןמהביתעובדיםדווקא
מרחביםצריכיםילדיםהפרטיים.לחייםבודה
וצריךלהתפתחבשבילחברתיים
גםכאלומרחביםלייצר
לאפשרצריךסגר.בימי
מוריםאמיתיים.מפגשים
הכשרהלעבורצריכים
ילחוסןלהגביראיך
מענהלהםלתתואיךדים
תעסוקתיתמבחינהרגשי.
יאפשרושהבוסיםצריך
תפלעשותלעובדים
לקבועלאכהורים.קידם
לקבלברצףזוםפגישות
זהזמינות.חוסרבהבנה

לעגםמסוגלכשהורהלמעסיקמשתלם
מקבשלוהילדיםלרווחתלדאוגוגם

עובדיםרוציםאםיותר.טוביםעובדיםלים
חוסן.עםהוריםצריךחוסןעם

שלמשמעותייםהכיחשוביםהכי"הרגעים
במצוקהנמצאהילדשבהםאלההםההורות
מתפרציםמתבכייניםכשהםקשה.הכיוזה
הרגעיםאתלהחמיץלנואסורמתחרפנים.
אהבהזההתפרצותמרגיעשהכימההאלו.
ככלבפיצוץ.להםלהחזירלאוהכלה.חיבוק
זהונרגיעאווירניקחהמבוגריםשאנחנו
ראשאיתםתלכואלהרגרסיה.אתיקצר
בראש".
בשבילהחוסןאתלהוריםלתתיכולמהאז
הילדיםעםלהתמודד

יחסיםממערכותכוחותשואבים"כולנו
מקולמצואצריכיםאנחנומשמעותיות.
שכנים.חברותזוגיותעצמנו.עבורהכוחרות
החוסן.לחיזוקכןגםתורמתמשמעותתחושת
חדש.תחביבאופוליטיתפעילותהתנדבות
שבשעתמראיםבמטוסהבטיחותבסרטוןגם
מסכתאתעצמועלשםהמבוגרקודםמצוקה
תדאגובעצמכםתטפלוהילד.עלואזהחמצן
ויהיהופריקהתמיכהלמקורותלעצמכם
חוסן".שלכםלילדיםגםלייצרקליותרלכם
אחריעשיתםשלכםהשנייההבדיקהאת
לנקודתתגיעובקרובהראשון.הסגר
כיהשתפרהמצבאוליהשלישית.דידה

התרגלנו
פרופ'בעצבאומרתמאמינה"לא"אני
מוריותרעודלינראהכבר"אםשושני.
השנהבתחילתמרחוקללמידהלהיכנסכב.
לאזהמכיריםלאעודשהילדיםצוותיםעם
והחששנשחקיםאנחנולזהמעברפשוט.
לילדיםוגםיידללושהמשאביםהואשלידול
עלולהחינוכייםלצוותיםוגםלהוריםגם
שאיןהעובדהאתלזהתוסיפיהכוח.להיגמר
שלהרגשילעולםמרחוקבלמידהמקוםהרבה
ילדנוושלשלנוהנפשיתהבריאותהילדים.
העדיסדרבראשנמצאתהרבלצערי

פויות".

עצום"געגוע
לנורמליות".
אריפרץיוסי

בניוושני

לה"."משעמם
צרניאקובגלית

ובתהסרפר

שהחייםהרגשתיהאינסטגרם.את"סגרתי61בתד'
רובבבית.לבדתקועהאניורקומושלמיםיפיםכולםשל
לקנותמציעיםהזמןכלואמאאבאנטפליקס.רואהאניהזמן
נעליים.אובגדיםעכשיולקנותלמהליאיןאבלדברים.לי

שתייםשלושלישעברהבשנהאותםיראה
נפסק"כמעטזהגםעכשיובקשר.והיינו

המשפחתי
מהאלבום
שאטרסטוק
חן
יובל
צילומים

moc.liamg@rorsnehc
i.oc.htoidey@K?tiliG
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