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 2020 אוגוסט 

 

 הדברים עיקרי 

 וער בעולם: ובני נ הקשיים בחייהם של ילדים העצימה אתמגפת הקורונה  .1

 והרחבת הפערים הלימודיים; הלימודיבתחום העמקת הקשיים  :אוניברסלית ההשפע .א

עלייה במספר הילדים החווים מצוקה נפשית; והתגברות תופעות של בריונות וניצול קטינים 

   וירטואלי.ובמרחב ה

 (:שחלקם מאוכלוסיות מוחלשות)המשבר    טרםעל ילדים שהיו במצבי סיכון וסכנה    ההשפע .ב

עדר הביטחון התזונתי; עלייה יעלייה במספר הילדים בסיכון לאובדנות; התגברות העוני וה

 קשיים באספקת מענים  ;םבמספר הילדים נפגעי התעללות והזנחה והקושי באיתור

  .בקהילה ובסידורים חוץ ביתיים

שמציבה הפנדמיה של מדינות וארגונים חברתיים עם האתגרים בפועל תמודדות הדרכי ה תיעוד .2

לעומת זאת ישנה כתיבה עשירה   א עדיין מועט יחסית.וה בהם ולטיפול ילדים ובני נוערלאיתור 

אלה,  בתחומים  כיצד לפעול לצמצום הקשיים  הנחיות לממשלות ולארגונים חברתיים  ו  של המלצות

 ולכן ניתן משקל רב יותר למידע מסוג זה בסקירה.  

לאומיים לממשלות ולארגונים  -ארגונים ביןחוקרים וההמלצות וההנחיות הרבות שניסחו  ןמ .3

עולים כמה עקרונות בסיסיים, ואלה  שבהם מתמקדת הסקירה,    תחומיםהבכל אחד מן  חברתיים  

 :הם

, ובהם מתן רשת  המשפיעים על רווחתם של ילדיםפעילות לצמצום גורמי הסיכון הרחבת ה •

 מעוטות יכולת למשפחות  אמצעי למידה דיגיטליים ; אספקתוביטחון תזונתיביטחון כלכלית 

להגברת הסולידריות החברתית  ; והפעלת תוכניות קהילתיות כוללניותגישה לאינטרנטו

  .מוחלשותבאזורי מגורים של אוכלוסיות ולצמצום גורמי הסיכון 
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לילדים, להורים    בסביבה הדיגיטליתובטוחה של ילדים  נוגע לפעילות מיטבית  במתן הכשרות   •

כאמצעי להתקדמות של ילדים בלימודים, להימנעות מתופעות של בריונות    . זאתולאנשי מקצוע

 וניצול ילדים ברשת וכאמצעי להשגת תמיכה חברתית.

 ופעילות הגדרת השירותים להגנת הילד והסידורים החוץ ביתיים כשירותים חיוניים  •

 . וצורך מוגבר בבידודהטלת הגבלות תנועה בעת  םלהרחבתם ולהתאמת פעילות

גם  מתן הכשרות לאנשי מקצוע על דרכים לזיהוי מצוקה של ילדים באמצעים הדיגיטליים  •

מתן תמיכה נפשית לילדים החווים מתח ולחץ זאת, כבסיס ל .ותכשאינם מדווחים על כך ישיר

  כדרך לאיתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה או ילדים שהם בסיכון לפגיעה עצמית ו ;נפשי

 . וכדרך לאבחון רמת מסוכנות של הילדים לפגיעה עצמית ולאובדנות

והגנה עליהם  המעורבות של הציבור הרחב בתהליכים של איתור ילדים בסיכון  תגברה •

של  מודעות הציבור להתגברות תופעות רחבים להעלאת קמפיינים חברתיים השקת באמצעות 

והפצת מידע  ובהגנה עליהם ים דבאיתור יללסיוע  הציבור רתימת ,והזנחתם ילדיםבהתעללות 

   .על דרכים לסיוע

מורים, מומלץ כי  .  אנשי מקצוע ליצירת קשר שוטף ותדיר עם ילדים  פרואקטיבית שלפעילות   •

לשאול לשלומם, לתמוך  כדי ילדיםעם זמו קשר תדיר ושוטף יי עובדי הגנת הילדואנשי טיפול 

 בהם, לייעץ ולסייע להם מבחינה לימודית וגם כדרך לאיתור ילדים במצבי התעללות והזנחה 

 . ולהפנייתם לגורמי סיוע

בשירותים   פעול לתגבור כוח האדםלרצוי . תגבור כוח האדם בשירותים מרכזיים לילדים •

כדי   התומכים בהתפתחותם של ילדים, בהגנה עליהם ובטיפול בהם: עובדים בתחום ההוראה

כדי להרחיב את   יועצים ופסיכולוגים חינוכיים;  לספק תגבור לימודי, במיוחד לילדים מתקשים

;  כדי להרחיב את מאמצי האיתור עובדי השירותים להגנת הילד; מערך התמיכה הנפשית

לפעול בתפוסת כוח אדם מלאה וכדי להבטיח תמיכה  כדי  ביתיים דורים החוץ סיב םעובדיהו

 .מרבית למשפחות האומנה 

למשל תגבור   .ילדים והפצת מידע בנוגע אליהם בהישירה הגברת ערוצי התמיכה הדיגיטלית  •

קיום מפגשים וירטואליים של ילדים ו  ,(בטלפון או באינטרנט)  ים חמים לילדיםופעילותם של קו

  ולהפניה עם מומחים להקניית שיטות להתמודדות עם מצבי לחץ, למענה על שאלות ומצוקות 

 . לגורמי הגנה וטיפול

  ילדים  הנחותל הומלץלמשל, בנושאים אלה.  והכשרתםלילדים אחרים,  עיעידוד ילדים לסי •

בסביבה  לפעול מתקשים בסיוע לילדים האשר מתקשים בלימודים, דרכים לאיתור ילדים ב

תם לגורמי יהפניוב  , הזנחה או התעללות,חווים מצוקה נפשית אשר  באיתור ילדים  הדיגיטלית,  

 תמיכה, הגנה וטיפול. 

למשל בתהליכי קביעת מדיניות   .הנוגעת לחייהםשיתוף ילדים בתהליכים של קביעת מדיניות   •

כוללניות  קהילתיות , ובתהליכי עיצוב תוכניות בטיחות ילדים ברשתשמירה על הנוגעים ל

 לפעול למניעת מצבי סיכון בקרב ילדים ולהגנה עליהם.  ,, בין השארשמטרתן
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 הקדמה .1

- . ב(SARS-CoV-2, הנגרמת על ידי נגיף קורונה ) COVID-19-התפשטה מחלת ה 2020ובתחילת  2019בשלהי 

הבריאות העולמי על המחלה כעל מגפה עולמית )פנדמיה( והעריך כי שיעור ניכר הכריז ארגון    2020במארס    11

מדינות ברחבי העולם, ובהן ישראל, הכריזו על מצב חירום  לכך,-מכלל אוכלוסיית העולם יידבק בנגיף. אי

נועד להאט ( אשר  social distancingוהודיעו על הגבלות והנחיות שמטרתן ליישם את עיקרון הריחוק החברתי )

 את התפשטות התחלואה. 

 כתוצאה מכך, יחידים ומשפחות שהו ימים רבים בסגר בבתיהם ולא יצאו למסגרות עבודה, לימודים ופנאי.

הוודאות הכרוכה בפנדמיה היא עלולה לחזור על -מציאות זו נכונה עדיין לרבות מן המשפחות, ועל רקע אי

אולי היטיבה עימם, למשל בכך  הגבלותנה ומדיניות העצמה בעתיד. לצד ילדים ומשפחות שמשבר הקורו

לחצים לשאפשרה זמן לבילוי משפחתי ולפעילות פנאי, במשפחות אחרות לשילוב בין חרדה קיומית 

, הנפשית  ברווחתםוובני נוער  בהתפתחותם של ילדים    פגיעהלבריאותיים, כלכליים ומשפחתיים יש פוטנציאל  

 . (2020זי וסבג, )אר וסכנהמצבי סיכון  תריצליואף 

: מתמקד בשישה אתגרים מרכזיים בחייהם של ילדים ובני נוער שהועצמו נוכח משבר הקורונהה זמסמך 

הלימודי; עלייה במספר הילדים החווים מצוקה נפשית והמצויים בסיכון לאובדנות; התגברות   תחוםבקשיים  

הקושי באיתור ילדים וירטואלי;  ובמרחב ההתגברות תופעות של בריונות וניצול  עדר ביטחון תזונתי;  יהעוני וה

 נציגאתגר  לכל    נוגעב.  קשיים בטיפול בילדים בסידורים חוץ ביתייםוה;  יהםהגנה עלבו  נפגעי התעללות והזנחה

התמודדות של דוגמאות ל. לאחר מכן נציג או על התגברותו היווצרותוהשפעותיו של משבר הקורונה על  את

לאומיים -ןבישל ארגונים של חוקרים והמלצות לבסוף נציג , ועם כל אתגר חברתיים ם ארגוניוממשלות ושל 

 .עימולהתמודדות מיטבית  לממשלות ולארגונים חברתיים

של ממשלות ושל ארגונים חברתיים מקומיים   והתבססה על מידע מאתרי אינטרנט  2020הסקירה נערכה ביולי  

: ארצות הברית, אלההמן המדינות המידע נמצא עיקר  1. שלהם רשמיים כן על מסמכים , ולאומיים-ובין

 ., איטליה וקרואטיהזילנד, אירלנד, לטביה, אסטוניה-בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו

תמודדות של מדינות העדיין לא נכתב הרבה על דרכי המסקירה זו הוא כי  שעלו  אחד הממצאים המשמעותיים  

להניח שאחת הסיבות לכך היא  עם האתגרים השונים בחייהם של ילדים ובני נוער. אפשר וארגונים חברתיים

סוג המידע הרווח יותר שנמצא הצורך להתמסר לעשייה עצמה. ההצפה בקשיים ו עדר פניות לכתיבה בשל יה

הבריאות   וארגון  OECD  ,UNICEF-לאומיים, כדוגמת ארגון מדינות ה-ים ביןבספרות הוא מסמכים של ארגונ

עקרונות להתמודדות מיטבית עם האתגרים המציעים ( World Health Organization - WHO) לאומי-ןהבי

בסקירה . מסיבה זו, גם טוב ביותרהכיצד לפעול באופן  חברתיים  םולארגוני , והנחיות לממשלותהשונים

 . לאומיים-ןארגונים ביחוקרים ועקרונות ולהמלצות לפעולה של הנוכחית ניתן משקל רב יותר ל

 מם יהאתגרים המרכזיים בחייהם של ילדים ובני נוער נוכח משבר הקורונה ודרכי ההתמודדות ע  תיאורלהלן 

 שנמצאו או שהומלץ עליהן בספרות. 

 הלימודי תחוםבהתמודדות עם קשיים  .2

ספרית ברוב מדינות העולם, לרבות בישראל, וגרמה לסגירה -הקורונה שיבשה את הפעילות הביתמגפת 

המתקדמות מדינות  הברוב    גרמה,סגירתם של בתי הספר    (. UNESCO, 2020) ולפתיחה של בתי הספר לסירוגין

 
  חומרים לסקירה.הגטה על הסיוע באיתור -ולשקד לובוצקי תודה מיוחדת ליניב אורן 1
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גם השלכות   לשינוי זהעלולות להיות    ,ולצד יתרונותי.  דיגיטליתבסביבה  מרחוק  ללמידה  מזורז  מעבר  ל  ,עולםב

הקיימים. זאת משום שהצלחת הלמידה  הפעריםשליליות על מצבם הלימודי של תלמידים ועל הרחבת 

כל במידה שווה לבקיומם של משאבים חומריים וחברתיים שאינם נגישים  בין השאר, ,המקוונת תלויה

 למחשב   כל אחד מן הילדים בבית  שלבה בנגישות  הילדים. כך למשל, הצלחת הלמידה המקוונת תלויה במידה ר

ולסביבת עבודה שקטה המאפשרת ריכוז ולמידה. תנאי הלמידה המקוונת מאתגרים עבור כלל התלמידים, אך  

בפרט עבור תלמידים עם לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז אשר זקוקים לתנאי למידה מיוחדים ולסביבת 

וסף על כך, למידה מן הבית מצריכה זמן, פניות של ההורים וכישורים נ (.2012, וצדוק דהןלמידה מותאמת )

מתאימים להדרכת ילדיהם בלמידה מרחוק ובתכנים הנלמדים. מצב זה עלול להעמיק את הפערים בין ילדים 

, אלא אם כן ניתן לילדים ממשפחות ממעמד חברתי כלכלי גבוה יותרבין ילדים וממשפחות מוחלשות 

אישיים במסגרת קבוצת השווים במערכות -יחסים בין נוסף על כך,. OECD, 2020a)יותר )מוחלשות סיוע רב 

הריחוק לכן ו ,((Martin & Dawson, 2009חינוך הם גורם המגביר מעורבות בלמידה והצלחות אקדמיות 

במוטיבציה ובהשקעה ולפגוע גורמי לחץ להגביר  יםעלולפגיעה בתחושת השייכות החברתית החברתי וה

עלול לפגוע ברצף  הכפוי ללמידה מרחוקשהמעבר מכאן,  (.Yeager et al., 2013) בלימודים בטווח הארוך 

)להרחבה ראו  של התלמידים משכבות מוחלשות בחברה הלמידה, במוטיבציה ללמוד וכמובן גם בהישגים

 (. 2020ארזי וסבג, 

 עם על ילדים רבים ה קש זה השפעה צעדל .את השבתת מערך החינוך המיוחד ללהכ החינוך מערכת השבתת

נותרו ללא מערך הטיפולים המותאם שניתן להם במסגרת החינוכית. עבור תלמידי החינוך  אשר מוגבלות

המיוחד, שבירת השגרה עלולה להוביל לנסיגה ניכרת בהתפתחות ובהישגים שצברו לאורך שנים ולהביא 

עדר המערך התומך, הוריהם של ילדים אלו ניצבים בפני התמודדויות קשות ית קשים. בהלביטויי התנהגו

 .(2020,  ואחרים  ברלב)  ביותר ללא ליווי והכשרה מתאימים, וכשיש ילדים נוספים בבית, הקושי גובר עוד יותר

 הלימודי בעת משבר הקורונה תחום  ב להתמודדות עם קשיים מקומיות יוזמות  
הנגשה שלהן ואף  שונותהייתה הנגשה בחינם של תוכניות לימודים מקוונות  OECD-ה ממדינותחלק ב

מקוונים פותחו חומרי לימוד  , על כך נוסף חיבור לאינטרנט. עבור אוכלוסיות שלהן אין  וברדיו בטלוויזיה

כדי לסייע ולספק תמיכה טכנית  למשל, באסטוניה  למידה מרחוק.ופלטפורמות חדשות לחדשים, אפליקציות  

ובינר הדרכה להורים כיצד לתמוך בתהליכי הלמידה וכל בתי הספר  העבירו  בלמידה מרחוק, בתחילת המשבר  

בצרפת, פותחה מערכת ייחודית למורים המאפשרת קשר עם כל אחד מתלמידיהם לצורך ל ילדיהם מרחוק.  ש

ובאופן המעודד יצירת קשר  שלהם,תמיכה בלמידה ואחר הפעילות הלימודית העצמאית של הילדים, מעקב 

הוכן מדריך ללמידה עצמאית מרחוק ולהפעלת אמצעים טכנולוגיים ללמידה מרחוק   יומי. בלטביה,-םאישי יו

ספר, המורים וההורים במדינה. נוסף על כך, ארגונים חברתיים רבים במדינה הוהוא סופק לכל מנהלי בתי 

טכנולוגיים, שירותי תמיכה והדרכה על למידה מקוונת לילדים ממשפחות מעוטות התנדבו לספק אמצעים 

 .(OECD, 2020a) יכולת

  (OECD, 2020a)  הלימודי תחוםבהמלצות להתמודדות עם קשיים 
 גישה להן ולספק  משגת, אינה שידן  למשפחות בלט(א ט )מחשב,  דיגיטליים למידה אמצעי  ספקל מומלץ .1

 לאינטרנט.

  .(,Perez 2020) וירטואליות בכיתות מרחוק ללמידה דיגיטליים משאבים לפתח מומלץ .2

 . אליהן התלמידים כלל של נגישות להבטיח כדי ובטלוויזיה  ברדיו גם לימודים תוכניות להגיש מומלץ .3

   הדיגיטלית. בסביבה חיוני ככלי ילדים אצל הדיגיטלית הלמידה מיומנויות את  ולהעצים לקדם מומלץ .4



5 
 

  בין  בלמידה  פערים ולזהות התלמידים כלל  של הלימודי המצב את  להעריך מומלץ ללימודים, החזרה בעת .5

 . םלהשלמת לימודי תגבור להם ולתת לימודיים פערים שצברו התלמידים את לזהות רצוי התלמידים.

 על  הביתית,  בלמידה  לילדיהם  לסייע  יכולים  הם  בוש  האופן  על  הדרכה  להם  ולספק  בהורים  לתמוך  מומלץ .6

 הפנוי. בזמנם לקיים שניתן משפחתיות פעילויות ועל בלמידה הילדים של ההתקדמות

  רתית החב והרשת  השפה כישורי  להם  שחסרים שייתכן מהגרים להורים ממוקדת תמיכה  לספק מומלץ .7

 תמיכה. הו הרלוונטי המידע את לקבל כדי

 של ושימוש גישה לעודדו דיגיטליים, בכלים הוראה אודות על הכשרות באמצעות במורים לתמוך מומלץ .8

 שיתופיות.  דיגיטליות בפלטפורמות מורים

 עם  צמוד  קשר על לשמור שיוכלו כדי טכנולוגיים ואמצעים  מתאימים תנאים למורים ספקל מומלץ .9

 של הרחבהו דיגיטלי תגבור :הצורך במידת נוספת לימודית תמיכה להם ספקלו המתקשים, התלמידים

 .(,b2020 OECD) הרגילה הלימודים לשנת מעבר השיעורים

 פי  על הלמידה  במטרות העדיפויות סדרי  ואת םהלימודי תוכנית  של המוקד את מחדש  לבחון מומלץ .10

-רגשית  ללמידה אקדמית למידה  בין טוב איזון על שמירה  תוך הקורונה, ממגפת שנגרמו האילוצים

 נפש.ה בריאות על ושמירה חברתית

הטלת הגבלות תנועה וליצור לתמוך בהפעלת מערכת החינוך המיוחד במתכונת מצומצמת, גם בעת    מומלץ .11

 ושימור רצף השירותים הטיפוליים )ברלבההגבלות  תשתית מיוחדת ללמידה מרחוק, הקלות שונות בתנאי  

 (.2020, ואחרים

סיכון והמצויים ב עלייה במספר הילדים החווים מצוקה נפשיתתמודדות עם ה. 3

 לאובדנות

עלולים לחוות  ילדים. של ילדיםהרגשי והנפשי עלולות להיות השפעות ישירות על מצבם  ת הקורונהלמגפ

לשינויים הרבים , וכן חרדה משנית כתגובה שהם חשופים לומצוקה רגשית וחרדה מחוויית האיום הקיומי 

למצוקת ההורים וכתגובה  ,  פעילויות הפנאיו  סגירת בתי הספרכמו  לנוכח משבר הקורונה,    תרחשו בחייהםהש

בדיווח של ניכרת . מסקרים ראשונים שנערכו עולה כי חלה עלייה בו הם מגיבים ללחצים הרביםשולאופן 

 ,Kooth;2020ארזי וסבג,    :ראו)   בעת משבר הקורונה  ובדידות  , עצבותטחוןיתחושות חרדה, חוסר בילדים על  

2020 ). 

בור ילדים אחרים הוא ובע חדשותמצוקות נפשיות  להופעתן שלמשבר הקורונה גרם חלק מן הילדים  רבעבו

המשבר ן מקבוצת ילדים שסובלת במיוחד . שהיו להם טרום תקופת המשברהחמיר את המצוקות הנפשיות 

וצעירים עד גיל ילדים עולה כי השכיחות הממוצעת של  2017משנת  נתוניםמ .נפשיות הפרעותעם היא ילדים 

הכוללת בקבוצת סיכון  אם כן  מדובר    .(OECD, 2020a)  12%  מד עלוע  OECD-במדינות ההפרעות נפשיות  עם    20

ולכן  .לאובדנותו תלפגיעה עצמיסיכון ב יםשנמצאטראומה, -עם הפרעות חרדה ופוסטובני נוער ילדים  גם

 .(Kooth, 2020; Caffo et al.,2020) מוגברת תמיכהולספק להם להם תשומת לב מיוחדת לתת חשוב 

 נפשית  עלייה במספר הילדים החווים מצוקה עם להתמודדות מקומיות יוזמות  
אי איתם נפגשו שתלמידים כל הל יזוםבאופן הפסיכולוגים החינוכיים  פנו בארצות הבריתבמדינת וושינגטון 

הציעו להם עזרה וביקשו מהם סיוע באיתור תלמידים נוספים שעלולים לחוות  הקורונה,לפני משבר פעם 

בארצות וירג'יניה במדינת של פסיכולוגים חינוכיים בבתי הספר הציבוריים  אחרתיוזמה . מצוקה בתקופה זו

. בקשה לשיחה המהגשת  שעות    24  תוך  ,דקות לתלמידים  30  למשךמקוונים  מפגשי ייעוץ  להציע  הייתה    הברית

מחוץ למעגל נוסף, לפחות מבוגר משמעותי אחד קשר עם אפשרות להיות בתלמידים להציע להמטרה היא 
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 ,חברים הזקוקים לעזרה על דרכים לאיתורהתיכון הכשרה מקוונת נוסף על כך, הוצעה לתלמידי המשפחתי. 

בחלק מן  .(Napolitano, 2020)  הכשרהניתן עידוד להשתתף בו, תמיכה שונים לגורמי םתייולהפנ ע להםולסי

תוכנה  עליהם מותקנתשלבתי התלמידים מחשבים ומכשירים אלקטרוניים  ונשלח בארצות הברית המדינות

עלולים החווים מצוקה נפשית ואף תלמידים החינוכי על צוות הבפני שעוקבת אחר מילות מפתח ומתריעה 

הספרנים כל עובדי החינוך, לרבות גויסו  ארצות הבריתבתיכונים בפיניקס  .בעצמם או במישהו אחר לפגוע

, ולעקוב אחר שינויים שלומםלשאול לכדי  מדי יום    שיחות טלפון עם כל תלמידי בית הספר  עריכתל  ,יםוהמפקח

 .תמיכה נפשית מקצועיתבם וכדי לבחון את צורכיהם רוח במצב

עם הפרעות נפשיות יוזמות להתמודדות עם ירידה ברווחה הנפשית של ילדים במדינות שונות הופעלו גם 

 הפרעות נפשיות צעירים המתמודדים עם  להשירותים לילדים ובאירלנד,  . למשל,  סיכון לאובדנותעם  וחמורות  

הילדים והמשפחות כל ופנו לגישה פרואקטיבית  נקטואף הם באופן מקוון והסגר המשיכו לפעול בעת 

יוזמה לפגיעה עצמית ואף לאובדנות. שלהם  רמת הסיכוןלהעריך את  ו לבחון את מצבם, כדי אצלםהרשומים 

זמין ילדים וצעירים להלמשל, הייתה  The National Centre for Youth Mental Health( wigsaJ2(פרויקט של 

סכסוך ובדידות, לחץ בחינות התמודדות עם  לשבנושאים  ניםבאינסטגרם ובצ'אט קבוצתי לדיומפגשים ל

 ולחשיבה חיובית  עצמית הרפיה, ללניהול מתחיםטכניקות פגשים אלה הקניית מכללו  ,משפחתי. נוסף על כך

(aOECD, 2020) . הארגון בקנדה יזםHelpSeeker3  המטפלים  המדינהארגונים ברחבי לסמינרים מקוונים

 יות ולפתח יחד את עקרונות הפרקטיקה המיטבית וקדם שותפבילדים ובצעירים עם הפרעות נפשיות כדי ל

יזם הפעלת  Child, Adolescent and Family Mental Health CASA4)( הארגון. לטיפול בהם בעת המשבר

משבר מצבי על דרכים להתמודדות עם  הורים עם מומחים בתחום בריאות הנפש מפגשים מקוונים של

 .קיצוניים

 בקרב ילדים והסיכון לאובדנות  מצוקה נפשית התגברות ה להתמודדות עם  מלצות ה
  תוך כדי מצוקות נפשיות של ילדים ובני נוער זיהוי לרגישות לפתח אנשי החינוך  להכשיר אתמומלץ  .1

 .(Betz, 2020)ו שיחות וידאאו  זוםהתקשורת איתם בפלטפורמות דיגיטליות כמו 

לאורך   רוחם  מצבלעקוב אחר  לשאול לשלומם וכדי  תלמידים  הזמו קשר עם  יצוותים חינוכיים ימומלץ כי   .2

תלמידים  , כמולחוות לחץ נפשי סיכון מוגברילדים שלהם בנוגע ללערוך מיפוי  מומלץבמיוחד . זמן

אלימות אצלם שיש  חמורות,ם סובלים מבעיות נפשיות הבתהליכי פרידה וגירושין, שהורישהוריהם 

  תדיר יהיה , ולדאוג לכך שהקשר איתם בעוניאו נמצאים  הוריהם מחוסרי עבודה תלמידים שבמשפחה או 

(Betz, 2020). 

 ,Napolitano) לגורמי תמיכהולהפנותם  החווים מצוקה נפשית חבריםלאתר תלמידים  להנחותמומלץ  .3

2020). 

 . והפסיכולוגים החינוכיים יםהיועצ שלמערך התמיכה הנפשית בבתי הספר  לתגבר אתמומלץ  .4

ממשלתית בשירותי  התמיכה ואת הונוער, לילדים  מקווניםהנפשית התמיכה השירותי  לתגבר אתמומלץ  .5

מידע על שירותי תמיכה  להפיץ, כמו גם (OECD, 2020a) המגזר השלישישל מקוונים נפשית תמיכה 

בקרב  שהשימוש בהן רווח דיגיטליותבאתרים ובפלטפורמות  ולפרסמםבקרב הורים ומורים, לילדים 

 והווטסאפ. אינסטגרם הכמו  צעיריםילדים ו

 
2 https://www.jigsaw.ie/ 
3 https://www.search.helpseeker.org/listings?tagIds=167&viewCenter=51.04393026820531,-
114.06074523925781&zoom=12&viewPort=50.980317,-114.24099,51.107456,-113.880501 
4  https://www.casaservices.org/web-series 

https://www.jigsaw.ie/
https://www.search.helpseeker.org/listings?tagIds=167&viewCenter=51.04393026820531,-114.06074523925781&zoom=12&viewPort=50.980317,-114.24099,51.107456,-113.880501
https://www.search.helpseeker.org/listings?tagIds=167&viewCenter=51.04393026820531,-114.06074523925781&zoom=12&viewPort=50.980317,-114.24099,51.107456,-113.880501
https://www.casaservices.org/web-series
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הפרעות נפשיות לפני משבר להם  היו  שבילדים ובני נוער  והטיפול הנפשי  שירותי התמיכה    לתגבר את מומלץ   .6

 .(OECD, 2020a) אובדנותלפגיעה עצמית ול, ובמיוחד אלה הנמצאים בסיכון הקורונה

לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש בנוגע להערכת  הרחבת ההכשרות המומחיות ו להעמיק את מומלץ  .7

 בסביבה הדיגיטלית  ותמיכה נפשית טיפולמתן לפגיעה עצמית ולאובדנות ו הערכת הסיכוןצרכים, 

(Hoekstra, 2020.) 

 תזונתיהביטחון העדר יתמודדות עם התגברות העוני והה. 4

פגיעה בתעסוקה או עבודה תוך חשיפה   בגללבין השאר    משבר הקורונה פגע פגיעה קשה במשפחות החיות בעוני

תלות גוברת בבירוקרטיה ובאמצעים וסיכון, הגדלת ההוצאות הנוספות, צמצום התחבורה הציבורית, 

 .(2020ואחרים,  )ראו, אייזיקדיגיטליים וצמצום הגישה לשירותי הרווחה ומסגרות תומכות 

חוסר הביטחון .  בסיכון  ילדיםרם המשבר לא הוגדרו  מצבי סיכון עבור ילדים שט  להגבירהתגברות העוני עלולה  

ובעקבות   פר את הוויסות הרגשילהגביר לחצים ולה,  של ההורים  ערער את חווית השליטה עלול להגובר  הכלכלי  

-Berger, 2004; Conrad ;2020 , ארזי וסבגלהזנחה, לאלימות ולהתעללות )לדים להגביר את הסיכון של י זאת

Hiebner & Byram, 2020; Gilbert et al., 2009; Mersky et al., 2009; Slack et al., 2011 גם תנאי דיור של .)

 ,.Coulton et alסיכון לאלימות כלפי ילדים )ואת האת רמות החיכוך במשפחה עלולים להגביר דוחק וצפיפות 

2007; Haas et al., 2018; Warren & Font, 2015 וכן את הסיכון לאלימות בין אחים, שנמצאה אף היא קשורה )

לצפיפות במרחב הביתי  ,(Relva et al., 2013;2009לאל, -לבידוד חברתי ובדידות של המשפחה )ארזי וסבו

להוות סיכון מיוחד עבור  ה(. מכאן, שהשהייה הממושכת בבתים עלולEriksen & Jensen, 2006ולאבטלה )

 ת בעוני ובתנאי דיור ירודים. החיוילדים ממשפחות 

 ובמיוחד של ילדים שיעור האבטלה הגובר עלול להוות סכנה גם לפגיעה בביטחונם התזונתי של ילדים, 

שכן בימי לימודים ארוכים מספקת המסגרת החינוכית ארוחה חמה בחינם או בעלות ,  מאוכלוסיות מוחלשות

מה מדי יום,  חמה  לדאוג להם לארוחה    הילדים בבית, צריך. כאשר  OECD, 2020a);    2020ארזי וסבג,  (  סמלית

או שניהם פוטרו או הוצאו מלווים משפחות רבות שבהן אחד ההורים  הנטל כלכלי שמתווסף לקשיים    שמהווה

 לחל"ת. 

 לעבודההלימודים לשם יציאה  ן  סיכון נוסף אשר עלול לנבוע מן המצוקה הכלכלית הוא נשירתם של בני נוער מ

ארזי והלימודי ) , דבר אשר עלול להביא לפגיעה בתפקודם החברתי (2020)אודם,  לסייע כלכלית להוריהםכדי 

 (.2015הנלי,  -אלפסי ;2020וסבג, 

 תזונתי הביטחון  העדר ילהתמודדות עם התגברות העוני והמקומיות יוזמות  
חבילות סיוע לארגוני רווחה וסיוע כלכלי מדינות שונות בעולם מעניקות מענה חירום למשפחות בעוני כמו 

עבור אובדן שכר ותוספות שכר  יוצכוללים תשלום ימי מחלה לעובדים בבידוד, פי הרטני מסוגים שונים. אלפ

דרכים פעמיים. -לעובדים בשכר נמוך, הרחבת קצבאות, סיוע בתשלום עבור דיור, חשמל ומים ומענקים חד

תהליכים בירוקרטיים, מתן שירותי של  ללו קיצור והקלה  כלוסיות בעוני  בעולם להקלה על אוכשננקטו  נוספות  

אינטרנט וציוד מחשבים, נקיטת יוזמות לסיוע  לשספקה ארווחה מרחוק והגדרת עובדי רווחה חיוניים, 

 זמני לדרי רחוב ויוזמות קהילתיות לסיוע מקומי רסידור דיומתן שוברים לרכישת מזון, בהספקת מזון, 

 .(;OECD, 2020a 2020ושורק,  זקן-אלמוג; 2020 ואחרים, אייזיקראו  להרחבה)

 התזונתי  הביטחון  עדריוה  העוני  התגברות   עם  להתמודדות המלצות
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 International Social Security) לאומי-ןהביטחון הסוציאלי הביארגון  בירוקרטיים: הליכים פישוט .1

Association - ISSA ) לממשלות להיערך לביקוש מוגבר של שירותי בריאות ודמי אבטלה בטווח  ממליץ

הליכים  ופישוט של קיצורלהמשך  ולפעול (ISSA, 2020) הקצר ושל קצבאות אחרות בטווח הארוך יותר 

נכות, קצבת אוטומטית של זכאות סוציאלית )למשל להרחבה קורונה: המשבר גם לאחר , בירוקרטיים

, ביטול זמני של הערכות תקופתיות תוך המשך אוטומטי של העברת (השלמת הכנסהמזונות ילדים, 

 .(OECD, 2020b) וכן לאפשר הגשת בקשות לקצבה על ידי מיופי כוח קצבאות

למדעים בארצות הברית הראה כי תוכניות : דוח של האקדמיה הלאומית רשת של ביטחון כלכלייצירת  .2

 של רשת ביטחון, המבוססות על העלאת הכנסות למשפחות בעוני, הפחיתו את הנזק העתידי לילדים 

(DeParle, 2020; OECD, 2020c) .ממשלות להמשיך ולסייע כלכלית למשפחות של מיעוטי מומלץ ל, לכן

הקורונה, אלא גם לאחריה, וזאת כדי לצמצם את הפער  מגפת  יכולת ולילדים החיים בעוני לא רק בתקופת  

 .(DeParle, 2020)  שהיה ערב התפרצות המגפה אך הורחב בעקבותיה

 הטבות  בעוני  החיות ילדים עם למשפחות לתת ממליץ OECD-ה ארגון :התזונתית התמיכה חיזוק .3

 שילדיהן למשפחות אלקטרוניים שוברים  ליצור לשקול ;מזון  רכישת רכיולצ בטוחה הכנסה שיאפשרו

  ן לה   לאפשר או  סגורים הספר שבתי  בזמן הספר, מבתי  מוזל במחיר   או בחינם ארוחות  כלל בדרך  מקבלים

 באמצעות  ביותר הפגיעות לאוכלוסיות מזון מנות לאספקת לדאוג ;בסיסיים מזון מוצרי על ממס פטור

 ממשלתיים.  לא וארגונים ממשלתיות סוכנויות

 

  וירטואליובמרחב ה עם התגברות של בריונות וניצול ילדיםתמודדות ה. 5

עלה   UNICEF. ממסמך של במרחב הווירטואלישל ילדים ומבוגרים משבר הקורונה מתאפיין בשימוש מוגבר 

 ,UNICEF) בעולם שוניםבאזורים  50%-הקורונה השימוש באינטרנט עלה במגפת בעקבות התפשטות כי 

2020a) . ,מציעה לילדים הזדמנות  היא , שכןישנם יתרונות סביבה הדיגיטליתלשימוש מוגבר במצד אחד

ידועים, אשר   גם חסרונות וסיכונים   יש לה ת עם בני גילם. מצד שני,  בלולרכוש ידע איכותי, לבטא את עצמם ול

 בשל הורים ומורים  של  הקושי בפיקוח  מועצמים לנוכח משבר הקורונה עקב שימוש מוגבר במדיה החברתית, ו

 (. UNICEF, 2020a; 2020)ארזי וסבג,  יהםעל להמוטכבד העומס ה

 ;OECD, 2020a) ירטואלי בעת משבר הקורונהוהסיכונים הטמונים בשימוש מוגבר במרחב הו להלן תיאור

UNICEF, 2020a ): 

בעקבות המעבר של ילדים לפעילות בסביבה מקוונת, כולל  – איסוף נתונים על ילדים ושימוש לא ראוי במידע

תהליכים  , עלולים להתרחשותלמידים נוספיםאינטראקטיבית עם מורים פעילות לצורכי לצורכי לימודים ו

. מצב זה עשוי או לצרכים לא ראויים אחרים  של איסוף נתונים אישיים של ילדים ועיבוד המידע לצורכי שיווק

 גן על פרטיותם. מהחוק  על פי רוב, אשר 13ילדים מתחת לגיל מיוחד בלפגוע ב

הפיזית על הבריאות  עלול להשפיע לרעה חברתיתשימוש מופרז במדיה  – סיכונים לבריאות הפיזית והנפשית

על בעיות אכילה, על כאבי ראש ועל שינה,  , הוא עלול להשפיע על הפחתת שעותלמשל. הנפשית של הילדיםו

נוסף על כך, הוא עלול (. Przybylski & Weinstein, 2017; 2020, ואחריםאייזיק ראו גם ) שלילי  דימוי גוף

כגון חרדה, עצבנות, נוספות בעיות פסיכולוגיות ועל ( (Moreno et al., 2012 סיכון מוגבר לדיכאוןלהשפיע על 

 .(Martin, 2011) הפרעות קשב וריכוז ומחשבות אובדניות

 עלוליםילדים  לפורנוגרפיה.לתמונות מפחידות ואף ם להיחשף לוליילדים ע – מזיקלתוכן  מוגברתחשיפה 

ים לולענוסף על כך, הם    לאינפורמציה שגויה על נגיף הקורונה שעלולה להגביר אצלם חרדה ופחד.גם  להיחשף  
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ואף פגיעה עצמית להסתה לתכנים מקדמי אלימות פוליטית, לשנאת זרים, מזיקים כמו ללהיחשף לתכנים 

 להתאבדות.

את ההיתכנות להיפגע   עלול להגביר  וירטואליומוגבר במרחב ההוש  שימה  –  היתכנות מוגברת לבריונות ברשת

בנות, ילדים עם מוגבלות ואלה  (.2020, ואחריםמהצקות, מבריונות ומהתעללות חברתית ברשת )אייזיק 

בסיכון גבוה יותר אף הנתפסים כשונים או בסיכון גבוה להידבק או להפיץ את נגיף הקורונה עשויים להיות 

 .חברתית  אפליהללבריונות ברשת ו

וירטואלי כך ובמרחב ה  זמן ממושך יותרככל שילדים מבלים    –  היתכנות מוגברת לפגיעות מיניות ולניצול מיני

ברשת. למשל, מדיווח   ניצול מינילולפגיעות  נות  כההית, וגוברת  הסבירות שהם יתקלו בעבריינים מקווניםעולה  

הפניות לחקירות עלה כי אלברטה בקנדה,  תילדים באינטרנט בפרובינציימיני של ניצול ב לטיפולהיחידה של 

 , בשנים שעברו סראמספר הפניות הרגיל בחודשי מלעומת יותר מהוכפלו ילדים  של מקווןמיני ניצול  לע

(Rabson, 2020) . ביקוש גובר לחומרים של התעללות  שפיע עלעלול לההבידוד הביתי הממושך של מבוגרים

היעדר נוסף על כך,  וזה בתורו עלול להשפיע על התגברות התופעה של ניצול מיני. מינית בילדים דרך הרשתות

', מונח המתייחס להחלפת sexting'-להשתמש בלגרום לילדים גדולים יותר  עלולאינטראקציות חברתיות 

ואף סחר  סחיטה ,השפלה ,שעשוי לחשוף אותם לסיכונים של הטרדהילדים, ין הודעות ו/או תמונות מיניות ב

 .במין

 וירטואלי ול של ילדים במרחב ההתגברות התופעות של בריונות וניצולהתמודדות עם  מקומיות   יוזמות
הייתה בקנדה על יוזמות להתמודדות עם הצורך בהגנה על ילדים ברשת. נמצא כי  בבספרות לא נמצא מידע ר

 ,Rabson)  לחדש את הקשר בין מורים לילדיםו של ילדים ברשתהתנהגות מסוכנת נטר יוזמה של הממשלה ל

מניעת ניצול ילדים ושימוש בטוח של  עלהורים ל מידע וטיפיםעלוני חלוקת ל בארה"ב עלתה יוזמהו ,(2020

 OECD-ארגון ה .(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 2020a) ילדים במרחב האינטרנט

של  השימוש במשחקים או בפלטפורמות דיגיטליות מוצלחות לקידום התנהגות בריאה  להרחיב אתממליץ 

 :בין הפלטפורמות המומלצותברשת,  עליהםהגנה ילדים ו

• Interland5 – " משחק המהווה חלק מן התכניתAwesomeBe Internet  של "Google  אשר מלמד בני נוער ,

במסגרת המשחק, הילדים עוזרים  את יסודות השימוש הדיגיטלי הבטוח. םאינטראקטיבי ונעי באופן 

, בעברייני רשת ובבריונים תוך כדי (האקריםפצחנים )מרחבי העולם להילחם ב םהווירטואליילחבריהם 

להורים ולמחנכים הדרכה  מספק  תרגול הכישורים להתנהגות בטוחה ונאותה ברשת. נוסף על כך, המשחק  

חברתית בטוחה ונאותה. המשחק קיים גם תקשורת לנווט בבטחה באינטרנט ולנהל  כיצד לעזור לילדים

   .6בשפה העברית

• rom SocialG7  –  תקשורת מדיה חברתית לילדים שמכוונת לאחריות חברתית, שימוש דיגיטלי בטוח וטוב ו  

. השמירה על בטיחות הילדים באינטרנט היא בעדיפות עליונה. תכנים או התנהגות בלתי תחברתית חיובי

הגבלות והולמים מזוהים על ידי מסננים דיגיטליים וצוות העובדים. בהתאם להגבלת הריחוק החברתי 

, האפליקציה מאפשרת לילדים להתחבר לילדים אחרים ברחבי העולם, לצרוך וליצור תוכן התנועה

 
5 https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/educators 
6 https://beinternetawesome.withgoogle.com/iw_il/interland 
7 https://gromsocial.com/about/ 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/educators
https://beinternetawesome.withgoogle.com/iw_il/interland
https://gromsocial.com/about/
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בטיחות ברשת, מהי  מהנה    דרך ב, האפליקציה מלמדת  לכך  ומותאם לגילם ולהביע את עצמם. נוסף ידידותי  

 8. תוך כדי פיקוח, אבטחה והגנהל ווהכ

  (OECD, 2020a; UNICEF, 2020a)  להתמודדות עם התגברות הבריונות והניצול של ילדים ברשתהמלצות  
,  באתרים מסחריים איסוף נתונים אישיים על ילדיםגבלת הלקדם מדיניות ופעולות לממשלות מומלץ ל .1

 . האישיים נתוניהםפרטיותם של ילדים ועל לדאוג להגנה על , כדי נתונים בריאותייםהגבלת איסוף כולל 

 .בריונות וניצול של ילדים ברשת   בענייןקיימות  לחזק את הפיקוח ואת אכיפת התקנות הממשלות  מומלץ ל .2

ילדים על להורים ולגם ועובדי בריאות, חינוך ושירותים חברתיים הכשרה לקדם לממשלות מומלץ ל .3

 . הקורונה עת משברב הטמונים בה במיוחדהסיכונים והזדמנויות : התשימוש מיטבי בסביבה הדיגיטלי

ממשלות לקדם ולעודד יוזמות חינוכיות בנושא בטיחות מקוונת לילדים שיתמקדו בהעלאת מומלץ ל .4

 .(2020 ואחריםראו אייזיק, )  תמודעות לסיכונים ברש

לשתף ילדים ולערב אותם באופן  בעת קביעת מדיניות בנוגע לבטיחות ברשת המשפיעה על ילדים, מומלץ .5

 פעיל בתהליכים של קביעת מדיניות. 

לתמיכה ולסיוע לוודא שילדים, הורים ומטפלים יהיו מודעים לזכויותיהם וכי תהיה להם נגישות מומלץ  .6

 ונות, אכיפת זכויות וסיוע משפטי. תללמנגנוני בהתנהלות ברשת, כמו גם גישה 

 . התנהלות ברשת במהלך משבר הקורונהלעודד ילדים לתמוך באחרים הזקוקים לעזרה ב מומלץ .7

 

  יהםעל ולהגן ילדים נפגעי התעללות והזנחהלאתר הקושי תמודדות עם ה. 6

ישירות על מצבי סיכון ממשיים עבור ילדים. ההסתגרות  הקורונה עלולות להיות השפעותלמשבר כאמור, 

ה  ל אבט ו חוסר ביטחון כלכלי גובר  כגון  שבו נתונים הוריהם  הממושכת של ילדים בבית, נוסף לתמהיל מצבי הלחץ  

, כמו גם  לגידול בהיקף ההזנחה והאלימות כלפי ילדים ולפגיעה משמעותית בתפקוד ההורי להביא  ים עלול 

 .(OECD, 2020a; WHO, 2020; Roje Đapić et al.,2020)  משפחתי לגידול בהתעללות נפשית על רקע סכסוך 

כאשר מערכות  הבית אינו מקום בטוח עבור ילדים, מדיניות הסגר עלולה להיות הרת אסון, במיוחד  כאשר 

, עדר פיקוח ומעורבות של גורמים פורמליים )מערכת החינוך י ה התמיכה החברתית נחלשות, והמצב מתאפיין ב

מספר האנשים שבאים במגע במצב זה,  גורמים רפואיים וטיפוליים( ובלתי פורמליים )קרובי משפחה, שכנים(. 

בהיתכנות לפגיעה עלייה ישנה מו יועניכר באופן מצטמצם עם ילדים )שכנים, חברים, מורים אנשי מקצוע( 

 WHO, 2020; Roje Đapić et ; 2020 ,)ארזי וסבג מאידך והגנה עליהם באיתור ילדיםמחד וקושי רב יותר 

al.,2020). 

 עליהם  להגןו ילדיםלאתר  להתמודדות עם הקושי  מקומיות יוזמות  
ת ובמדינלמשל,  .יוזמותמגוון במדינות שונות הופעלו עליהם,  להגןו ילדיםלאתר כדי להתמודד עם הקושי 

לסכנה הרחב  יבור  צשל ה  ת המודעותאלהעל  ציבוריים  מסעות פרסום  קושבבריטניה הוושונות בארצות הברית  

 Johns Hopkins Bloomberg School of Publicבהם ) וההתעללות ילדים תהזנחשל ת ותופעהשבהתגברות 

Health, 2020b; Cumberland Times-News, 2020; Hertfordshire Constabulary, 2020; A Child is Crying 

 , 2020; Derbyshire Constabularyhttps://achildiscrying.org.uk/.)  שכנים יםמעודדמסעות פרסום אלה, 

תשומת לב מיוחדת לתת קוראים לפתח רגישות מוגברת למצוקותיהם של ילדים, וואנשי מקצוע אזרחים 

 
8 https://www.newmediawire.com/news/grom-social-keeping-kids-safe-online-during-covid-19-pandemic-4987486 

https://achildiscrying.org.uk/
https://www.newmediawire.com/news/grom-social-keeping-kids-safe-online-during-covid-19-pandemic-4987486
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לגילוי סימני מצוקה   מקוונים(ם או  יפיזי)במדריכים  לרוב  מלווים    הםם.  הביקור בבתיבעת    למצבם של ילדים

 .הגנה וטיפול שירותילומוקדי דיווח והפניה ללדבר עם ילדים  והדרכה כיצדטיפים  ,של ילדים בתוך הבתים

הסולידריות החברתית  הגברת העל שלהן היא  קהילתיות כוללניות שמטרת תוכניותסוג אחר של יוזמות הן 

אוכלוסיות מוחלשות. מחקרים מן העשורים האחרונים הראו כי מ ים אנשיםשבהם מתגוררמגורים  באזורי

צמצום תופעות על  כמו גםישנה השפעה חיובית על רווחתם ובריאותם של ילדים ובני נוער  מסוג זה לתוכניות 

על  מעטים מנם נמצאו פרסומים וא (.Abel & McQueen, 2020; 2019)גרוס מנוס וכהן, של התעללות והזנחה 

; 2020זקן ושורק, -אלמוגלפירוט נוסף ראה בעת משבר הקורונה )בעולם פעילותן של תוכניות כאלה 

  ;  a, 2020bThe World Bank, 2020 Stansfield et al., 2020;  מוגבר שימוש ל בספרות עידוד (, אולם ניתן למצוא 

 Abel)עליהם ובהגנה  םלסייע באיתורוכדי בסוג זה של תוכניות כדי לצמצם את ההיתכנות לפגיעה בילדים, 

& McQueen, 2020; Save the Children, 2020). לאומי לקידום ההגנה על ילדים -למשל, ארגון הומניטרי בין

מדריך פרסם  9( n Humanitarian Actionior Child Protection fThe Alliance  - AllianceThe) בעולם

דריך מברמה הלאומית  ילדים בעת משבר הקורונה. עללהגנה כוללניות המכוונות קהילתיות כניות ולבניית ת

, ולהגברת איתורם של ילדים למניעת סיכון אצל ילדיםבנושאים הנוגעים  מסעות פרסום להשיקמציע  זה

ארגון  .להרחבתםלפעול  ףואכשירותים חיוניים  שירותי ההגנה על ילדיםלהגדרת לתגבר קווים חמים ולדאוג 

UNICEF בני נוער בתהליך יצירת המענים והגשת הסיוע  המשלבתהתערבות קהילתית דריך לבניית מ פרסם

 למדיניות  UNICEFושל    The Allianceהעולות מן המסמכים של    ההמלצות.  (UNICEF, 2020b)  הבתוך הקהיל

 שיספקו  עיצוב שירותיםובבאזור  שונים  ארגונים ושירותים    יצירת שותפויות בין ב  מתרכזותברמה הקהילתית  

 פעילים מקומיים. ברמה הפרטנית, מוצע מתנדבים ו, בעזרת באזורצורכיהם הייחודיים של התושבים למענה 

סיוע הענקת ההתערבות תכלול העלאת מודעות להתמודדות עם הנגיף,  כי The Allianceלמשל במסמך של 

התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר ומתן כלים וטיפים להתנהלות מתן סיוע ללילדים ולמשפחות, חומרי 

הצעות עלוני מידע וגם  המדריך כולל. ולסיוע בשיפור רווחתם הנפשית של ילדים המשפחתית וההורית

 .מסוימותכניות התערבות ותל

 ולהגן עליהם  ילדים נפגעי התעללות והזנחה  לאתרלהתמודדות עם קשיים המלצות 

בעת משבר  תםוהזנחילדים בתופעת ההתעללות של הציבור להתגברות העלאת המודעות לפעול למומלץ  .1

. רחבים וממשלתיים  מסעות פרסוםבאמצעות    יהםוהגנה עללסיוע באיתור ילדים    וולרתום אות  ,הקורונה

מוקדי  על יפרסמו מידע, מצוקתם של ילדיםלזיהוי  את הציבור הרחב להיות רגישרצוי כי אלה יעודדו 

 .(The Alliance, n.d)  (בריילבכתב ל אמצעי התקשורת והמדיה ובפורמטים שונים )כולל כבהדיווח 

הסולידריות החברתית  להגביר אתלעשות שימוש מוגבר בתוכניות קהילתיות כוללניות שמטרתן  מומלץ .2

באזורי מגורים של אוכלוסיות מוחלשות, כדי לצמצם את ההיתכנות לפגיעה בילדים וכדי לסייע באיתורם  

 .(Abel & McQueen, 2020; Save the Children, 2020)ובהגנה עליהם 

 בעת המשבר והסגר ואף לפעול להרחבתם ילדים כשירותים חיוניים לעשירותי ההגנה להכיר ב מומלץ .3

(The Alliance et al., 2020) . 

 ,Betz) כי עובדי הגנת הילד יפעלו באופן פרואקטיבי ויפנו לכל המשפחות והילדים שבטיפולם מומלץ .4

2020). 

 
9 https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/program-guidance-preventive-and-responsive-support-
children-families 

https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/program-guidance-preventive-and-responsive-support-children-families
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/program-guidance-preventive-and-responsive-support-children-families
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כמו  לספק לעובדי הגנת הילד הכשרה על הערכת רמת הסיכון של ילדים באמצעים דיגיטליים מומלץ .5

 .(Betz, 2020) הטלפון והאינטרנט

נגישות מקסימלית    ולהבטיחחדשים  קווים    לילדים ואף לפתוחים חמים  ושל קופעילותם  את    לתגברמומלץ   .6

צ'ט בואו , באינסטגרם ודעת טקסט, בהאפאטסבוו ,בטלפון חינם ותשיח :אמצעיםמגוון בילדים ל הםשל

 .(The Alliance, n.d) לדיווח עצמי של ילדים על מצבםתכנות י, כדי להעלות את ההבאינטרנט

 

 טיפול בילדים בסידורים חוץ ביתייםקשיים בעם התמודדות . 7

עלולים להיות פגיעים במיוחד בעת משבר  )למשל, אומנה ופנימיות( ילדים השוהים בסידורים חוץ ביתיים

מצבי מצוקה חריפים ומכיוון שהמשך שהותם בבית הוריהם עקב  הוצאו ממשפחותיהם  אלה    ילדים.  הקורונה

לעומת סובל מקשיים נפשיים  המנמשיעור גבוה אוכלוסייה פגיעה שזוהי סיכן את שלומם ואת התפתחותם. 

עלולים להחמיר בעקבות משבר הקורונה.   אלה  קשייםו  ,(Tarren-Sweeney, 2017)ילדים באוכלוסייה הכללית  

ביתר שאת את הבדידות והתלישות ממשפחה וקהילה טבעית, אצלם  עלולים להציףד ודיוהב גבלות התנועהה

קשת של תגובות כמו הכחשה, חרדה, אצלם  ולעורר  חוסר ודאות,  ושל כאוס    םועלולים אף להביא אותם למצבי

 (.2020כץ, דיסוציאטיביות למצב )או תגובות , קושי בוויסות רגשי

עם בני   הילדים לנוכח שיבושים בסדירות הקשר של להתעצםעלולים  וחוויות של אובדן ודחייה קשיים אלה

והצורך בבידוד גורמים בחלק מן המקרים לביטול המפגשים פנים אל הגבלות התנועה המשפחה המולידה. 

 אין גישה המולידים ההוריםן מ חלקלש מכיווןעדר קשר כלשהו איתם, יפנים בין הילדים להוריהם ואף לה

השלכות  גם עלולות להיות  ,שבו הקשר בין ההורים לילדים נחלש , למצב זה. או למחשב חכמים לטלפונים

קושי נוסף שעלולים לחוות . OECD, 2020a)שליליות על ההיתכנות לאיחוד מחדש בין הילד להוריו בעתיד )

דרישה בשל  אנשי הטיפול של המדריכים שלהם ו היעדרות של ילדים ובני נוער המשולבים בפנימיות הוא 

ההיעדרות של עובדים בשירותים חוץ ביתיים, עקב כניסה לבידוד, נע בין   שיעור בצרפת, למשל .בידוד עצמיל

 .בקרב הילדים נטישההדחייה וה תחושות את ים גם קושי זה עלול להעצ. 40%-20%

, מן המסגרת  של בריחת ילדים  ה תופעאת הלהגביר    יםעלולים בסידורים חוץ ביתיים  דקשייהם הגדולים של יל

 קריסתפעילות לא סדירה של שירותי הרווחה, ולהשפיע על היתכנות גבוהה יותר ללטפל בה בעת יותר שקשה 

המתקשות להתמודד עם  משפחות האומנהמגוברת לפירוק הסידור יכולה לבוא גם ההיתכנות הההשמה. 

יומי -םמן הטיפול היוובתנאים שבהם אין להם הפוגה  ,הילדים, שמצבם הרגשי והתנהגותם מאתגרים יותר

ההורים ן  מ  הורי האומנה הם על פי רוב מבוגרים יותר. נוסף על כך,  שמזמנים בית הספר וגורמי טיפול חיצוניים

עלייה ה מסיבה זו, וגם בגלליידבקו בקורונה. אם  ה יותרונמצאים בסיכון בריאותי גבו  המולידים של הילדים

 ות עלולחלקן , שמקבלות המשפחות האומנותהבלתי פורמלית  תמיכה החברתיתירידה בהבגורמי הדחק ו

 .(OECD, 2020a) לשמש כמשפחות אומנותלבקש להפסיק 

   ביתיים עם קשיים בטיפול בילדים בסידורים חוץ מקומיות להתמודדות יוזמות  
בריטניה שיקפו את ההבנה כי סידורים חוץ ביתיים לילדים הם שירותים בהנחיות המדיניות בארצות הברית ו

 . כך למשל, כסדרםלאפשר להם לפעול לתגבר את התמיכה בהם ווכי צריך אוכלוסייה רגישה עבור חיוניים 

 הוא על באומנה הנמצאים ילדים של בהקשר ובבריטניהבארצות הברית  הרווחה במדיניות המושם הדגש

 .האומנה הילדים ומשפחות של וביטחונם לשלומם דאגה תוך הסוציאליים העובדים של עבודה שגרת המשך

 העובדים שעל, אומנה משפחות חודשיים בבתי לביקורים תחליף אינן וידאו שיחות כי תפיסה מתוך זאת

 ילדים של בהקשר ובבריטניהבארצות הברית   הרווחה במדיניות המושם הדגש  .ולערוך להמשיך הסוציאליים
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 זאת ,הילדים מספר ובין הצוות אנשי מספר בין הנדרש היחס על לשמור כי יש הוא בפנימיות הנמצאים

 באמצעות או רגילים חינוך ממוסדות חינוך ובאנשי מקומיות ברשויות היעזרותו הצוותים  תגבור באמצעות

, כך שלא יהיה מצב שבו יש מעט מדי אנשי צוות המשבר נוכח שסגורים  מיוחד חינוך ממוסדות צוות  אנשי

 (. 2020, ואחרים לטיפול בילדים, בעקבות הצורך של חלקם להישאר בבידוד )גרסימנקו

בילדים המטפלים באנשי המקצוע  של ארגונים חברתיים לתמיכה רגשית יוזמות בספרות הופיע מידע גם על 

בניו זילנד .  ההשמה  ק שלוללא פירבשלום  כדי לסייע להם לעבור את התקופה המאתגרת הזו  אומנה,  ובהורי ה

 לתת להם הדרכה כיצד כדיהורים אומנים  עםמקוונים  סדרת מפגשים  עורךלמשל, ארגון לאומי להגנת הילד 

לחץ שחווים הילדים בשעת המשבר. כמו של הילדים שבטיפולם ולהתמודד עם הלהתייחס לצרכים הרגשיים 

 בעת המשבר  לנהל את הסיכונים ולספק טיפול בטוח כיצד הפנימיות ילצוותכן, הועברו ועודכנו הנחיות 

(OECD, 2020a) . 

פלטפורמה מקוונת לתמיכה במשפחות  היא יצירתארגונים התנדבותיים ברחבי העולם  יוזמה אחרת של

לספק ארגון שמטרתו    ,. באירלנדהגבלות התנועה  ולחץ במהלך  את התחושות של בדידות להפחית    כדי  ההאומנ

, בודק מה שלומם ילדים באופן יזוםה  ל אפונה  לילדים והוא  ביתיים פתח קו חם    ילדים בסידורים חוץתמיכה ל

אומנים שבו ניתן הורים  עם  של אנשי מקצוע  מקוון    מפגשהם יצרו גם  נוסף על כך,  .  ומציע להם תמיכה רגשית

 .(OECD, 2020a) םאית והצעות להתמודדותילדים העל שאלות בהתייחס למצבם הרגשי של להורים מענה 

 The)  ילדים בסידורים חוץ ביתייםבטיפול ב המלצות של ארגונים בין לאומיים להתמודדות עם הקשיים  

Alliance et al., 2020; OECD, 2020a): 
 בדים סוציאלייםעואנשי טיפול, )מדריכים בפנימיות,  יםחוץ ביתיעובדי הסידורים ה את מומלץ להגדיר .1

שיוכלו לעבוד   מכסת העובדים הזמיניםאת    להגדיל, וכעובדים חיוניים  משפחות אומנות וכדומה(  המלווים

 . כדי למנוע מצבים של מחסור בכוח אדם  ,כשעמיתיהם יהיו בבידוד

בין בני משפחותיהם על ידי יצירת תנאים לעריכת והמשכיות הקשר בין הילדים מומלץ להבטיח את  .2

 . ביניהםביקורים פנים אל פנים ולקיום קשר מקוון 

ות אנשי חינוך, אנשי טיפול  בילדים באמצעהישירה התמיכה הרגשית והנפשית מומלץ להגביר את  .3

וים וקייעודיים לילדים במסגרות חוץ ביתיות. ים חמים ו, ובאמצעות קובמסגרות החוץ ביתיותהעובדים 

 .יכולים לסייע גם באיתור של ילדים נפגעי התעללות והזנחהאלה 

שבטיפולם  לעזור לילדים בהן ניתן שדרכים העל  לתת הדרכותולהורי אומנה רגשית תמיכה מומלץ לספק  .4

 להגיב להתנהגויות מאתגרות.כיצד המשבר ולהתמודד עם 

למשל, ניתן להציע  . התמיכה בהם להגביר אתו לקרוסמקרי אומנה שעלולים מומלץ לפעול לזיהוי  .5

 בטיפול בילדים. נוסף ( או סיוע respite careנופשונים ) הלמשפחות האומנ

 רגשיים קשיים חמור להמשיך את שהותו של הילד בסידור החוץ ביתי בשלמתברר שיש קושי אם  .6

 שהמטפלכמו למשל, מסוים  משבר שיש אובמשפחה,  בסיכון להתעללות וניצולאו שהוא , והתנהגותיים

באמצעים דיגיטליים    דיון של אנשי המקצוע והמשפחה  חשוב לכנס  ,או שבן משפחתו נפטר,  חולה  של הילד

(WeChat, WhatsApp, Skype Zoom,)  םהילדי מיטביים עבור ביניים סידוריבמטרה לגבש. 

 

 סיכום  . 8
תמקד בשישה אתגרים מרכזיים בחייהם של ילדים ובני נוער שהועצמו נוכח משבר הקורונה: המסמך זה 

; עלייה במספר הילדים החווים מצוקה נפשית והמצויים בסיכון לאובדנות; התגברות העוני יםקשיים לימודי
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ירטואלי; קושי באיתור ילדים ועדר הביטחון התזונתי; התגברות תופעות של בריונות וניצול במרחב הויוה

הוצגו במסמך ; וקשיים בטיפול בילדים בסידורים חוץ ביתיים. יהםהגנה עלבו נפגעי התעללות והזנחה

דוגמאות להתמודדות של ם, או על התגברות ם של האתגריםהשפעותיו של משבר הקורונה על היווצרות

לאומיים -ןשל ארגונים בישל חוקרים והמלצות    הוצגו  כןו ,  עם אתגרים אלהממשלות ושל וארגונים חברתיים  

עולים כמה  ןהההמלצות שהתקבלו רבות, ומ .עימםלממשלות ולארגונים חברתיים להתמודדות מיטבית 

  עקרונות בסיסיים, ואלה הם:

   לצמצום גורמי הסיכון המשפיעים על רווחתם של ילדים הרחבת הפעילות •

   הדיגיטליתמתן הכשרות בנוגע לפעילות מיטבית ובטוחה של ילדים בסביבה  •

 הגדרת השירותים להגנת הילד והסידורים החוץ ביתיים כשירותים חיוניים   •

   מתן הכשרות לאנשי מקצוע על דרכים לזיהוי מצוקה של ילדים באמצעים דיגיטליים •

 מתן מענים וסיוע למשפחות וילדים באמצעות תוכניות/ יוזמות קהילתיות כוללניות •

   יהםוהגנה על הליכים של איתור ילדים בסיכוןהגברת המעורבות של הציבור הרחב בת •

   פעילות פרואקטיבית של אנשי מקצוע ליצירת קשר שוטף ותדיר עם ילדים •

   תגבור כוח האדם בשירותים מרכזיים לילדים •

   הגברת ערוצי התמיכה הדיגיטלית הישירה בילדים והפצת מידע בנוגע אליהם •

  ושאים אלהעידוד ילדים לסייע לילדים אחרים, והכשרתם בנ •

 שיתוף ילדים בתהליכים של קביעת מדיניות הנוגעת לחייהם •
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