
2022פברואר

?...ואם? ...ואם?...ואם
עם ילדים וילדות  לדבר 

על קורונה והחיים לצידה

אמון-ברונשטייןזמורה ונועה מיכל 



ַהּקֹורֹוָנה ִהִגיָעה   ֵמָאז שֶׁ

הַהכֹּל ַתנֶׁ ַמן ִמשְּ ,ָכל ַהזְּ

הּו ָחָדשָכל  ר ַמשֶׁ .בֹּקֶׁ

מֹּד   ָכל ַפַעם ָצִריךְּ ִללְּ ּובְּ

ַתֵדרֵאיךְּ  ִהסְּ ַנֵהגֵאיךְּ , לְּ ִהתְּ ,לְּ

ֵבל ַמָמש ַבלְּ ה מְּ !זֶׁ



ִדּיּוק  ִדּיּוקבְּ ,ָכמֹוִניבְּ

ָלדֹות ַהּיְּ ָלִדים וְּ ָכל ַהּיְּ ,לְּ

ָאגֹות, ֵיש ַמֲחָשבֹות דְּ

ֵאלֹות ַגם ֲהמֹון שְּ !וְּ

ַאָבא   ַגם ִאם ִאָמא וְּ

ִעים ַלֲענֹות ַעל לֹּא  ,ַהכֹּליֹודְּ

ַדֵבר ַשֵתף , ֲהִכי ָחשּוב לְּ אֹּללְּ ִלשְּ .וְּ



ָשיו ִבידּוד, ַעכְּ יֹות בְּ ָטֵרךְּ ִלהְּ לֹּא ִנצְּ ֵדי שֶׁ כְּ

ִחיל  ִהָבֵדקַנתְּ ן ָקבּוַע לְּ אֹּפֶׁ בְּ

ִביִעי ,ִביֵמי ִראשֹון ּורְּ

ָשבּוַע  !ַפֲעַמִים בְּ

עֹוִשים ַבַבִית ִדיָקה שֶׁ ,זֹו בְּ

ַקל ה ַמָמש ָפשּוט וְּ זֶׁ ,וְּ

ֵדג ַדגְּ ָצת ֵמִציק אֹו מְּ ה אּוַלי קְּ ,זֶׁ

ָלל ה לֹּא כֹוֵאב ִבכְּ .ֲאָבל זֶׁ



חּוִאָמא אֹו ַאָבא  ת ִיּקְּ -ַהָמטֹוש אֶׁ

ה ה ַהַמֵּקל ַהזֶׁ ,ַהָלָבן, זֶׁ

ַאַחר ָכךְּ ָבַאף גּו ִאתֹו ַבָגרֹון וְּ דְּ ַדגְּ ,יְּ

ֻצָּין ה ַמָמש מְּ ת זֶׁ !ֵהם ַיֲעשּו אֶׁ

ַמִים  בֹּל אֹותֹו ַיַחד בְּ ֻיָחִדיםַאַחר ָכךְּ ִנטְּ אֹודמְּ ,מְּ

ַטָנה ֵטף אֹוָתם ַבַחלֹוִנית ַהּקְּ ַטפְּ ,נְּ

ה ַיֲעבֹּד זֶׁ ה שֶׁ ַחכֶׁ .ּונְּ



ָחָלה  ָחדַבַהתְּ ה ַפס אֶׁ אֶׁ ,ִנרְּ

ת דֶׁ ִדיָקה עֹובֶׁ ַהבְּ ה ִסיָמן שֶׁ ?ָנכֹון-זֶׁ

ָשיו ַעכְּ ה עֹוד ַכָמה ַדּקֹות, וְּ ַחכֶׁ נְּ

ַתֵכל ַעל ַהָשעֹון ִהסְּ ָשר ֲאִפילּו לְּ פְּ .אֶׁ



ָחד ִאם ַהַפס ָהאֶׁ

ַבד ַאר לֹו לְּ ,ִנשְּ

ָשר פְּ ִשיךְּ ָכָרִגיל אֶׁ ַהמְּ לְּ .ִסיָמן שֶׁ

,ֵאין ִלי קֹורֹוָנה

ַגן אֹו ַלִכָתה ,ֵנֵלךְּ לְּ

ַגם ָמָחר ה יֹום ָרִגיל ַהּיֹום וְּ יֶׁ .ִיהְּ



ָחד ַיד ַהַפס ָהאֶׁ ִאם לְּ

ִחיל הֹוִפיַע ַיתְּ אֹום ַפס נֹוָסף לְּ ,ִפתְּ

ֵּיש ִלי קֹורֹוָנה ה שֶׁ אֶׁ ,ַכִנרְּ

ִהיל ָצת ַמבְּ ָמע קְּ ה ִנשְּ זֶׁ .וְּ

ה אֹוֵמר? ָמה ַהַכָּוָנה ?ָמה זֶׁ

ָשיו ִקּצּור, ָמה עֹוִשים ַעכְּ .בְּ

שּובֹות ,ִהֵנה ַמִגיעֹות ָכל ַהתְּ

ִשיב ַלִספּור ַהקְּ ִשיךְּ לְּ .בֹואּו ַנמְּ



ָחָלה ִנַסע ַיַחד ַבַהתְּ

ִדיָקה שּוב ת ַהבְּ בֹו ַנֲעָשה אֶׁ ,ַלָמקֹום שֶׁ

ִאם ֵתֵצא אֹוָתּה תֹוָצָאה וְּ

ָטֵרךְּ  ִהָשֵארִנצְּ ַבִיתלְּ ה ָחשּוב-ַכָמה ָיִמים בְּ !זֶׁ

יֹות  ה ִלהְּ זֶׁ ִאים לְּ ֻאָמתקֹורְּ -ת.ִחּיּוִביאֹו ַגם , ת.מְּ

ָעִמים ,ִלפְּ

ֻשִנים ה ֵשמֹות מְּ ...ֵאיזֶׁ



ַמֲחִליטֹות  ָפחֹות שֶׁ ַיַחדֵיש ִמשְּ ִהיָשֵאר בְּ ָפָחה, לְּ .ָכל ַהִמשְּ

ר, לֹּא ֵנֵלךְּ ָלֲעבֹוָדה ֵבית ַהֵספֶׁ ,ַלַגן אֹו לְּ

נּוָחה ֵמי מְּ יּו ָלנּו ַכָמה יְּ ִיהְּ .וְּ



ָרדֵיש  ִנפְּ ת ַהִבידּוד בְּ ַמֲחִליטֹות ַלֲעשֹות אֶׁ ָפחֹות שֶׁ -ִמשְּ

ר ַאֵחר אֹו  דֶׁ חֶׁ ַבִית ֲאִפלּובְּ ֻיָחד בְּ .מְּ

ַכָמה ָיִמים ה ַרק לְּ ָתה ַנֲחזֹּר, זֶׁ סֹוָפם ַהַביְּ ,ּובְּ

ַחר ִלי ִתבְּ ָפָחה שֶׁ ָשר ַלֲעזֹּר? ָמה ַהִמשְּ פְּ ?ֵאיךְּ אֶׁ



ַשֲעֵמם ִבידּוד מְּ ה ִלי בְּ יֶׁ לֹּא ִיהְּ ֵדי שֶׁ ,כְּ

רֹוֵמם אֹוָתנּו יְּ ת ָכל ָמה שֶׁ ָשר ָלַקַחת אֶׁ פְּ :אֶׁ

רֹּא ֵכיף ִלקְּ ָפִרים שֶׁ ,סְּ

ַחק ם ִנשְּ ָבהֶׁ ָחִקים שֶׁ ,ִמשְּ

רּו ַּיַעזְּ ץ שֶׁ ,ֻבָבה אֹו ֵחפֶׁ

ָפֵרק ִכיב ּולְּ ַהרְּ .ֵלגֹו לְּ



ָשר פְּ טַגם אֶׁ לְּ ֵשב, ַטאבְּ ַמחְּ

ִעיִמים ָבִרים טְּ ַגם ַכָמה דְּ ,וְּ

ָשר פְּ טּוִשיםאֶׁ ,ַדִפים וְּ

ָסִמים ֵבקֹות אֹו קְּ .ַמדְּ



ָצת  ַתֵעלֲאִני אּוַלי קְּ שְּ ָצת , אֶׁ ה קְּ יֶׁ ,ֲעֵיפּותאּוַלי ִתהְּ

ָצת חֹּם ה ִלי קְּ יֶׁ כֹּר ָפשּוט, אּוַלי ִיהְּ -ֲאָבל ָחשּוב ִלזְּ

ָשר ָלנּוַח  פְּ ָתִמיד אֶׁ תֹות ַמִים, שֶׁ ֻצָּין ִלשְּ ה מְּ זֶׁ ,שֶׁ

ִשיקֹות ַקֵבל ִחבּוק ּונְּ ָחשּוב לְּ ָחַיִים-וְּ ֵתי ַהלְּ !ַעל שְּ



ִהי הּו אֹו ִמישֶׁ ִמישֶׁ ֵגַע לְּ ַגעְּ ,ִאם ִנתְּ
ַקֵשר ִהתְּ ָשר ָפשּוט לְּ פְּ .אֶׁ

ַדֵבר ֵקש, נּוַכל לְּ ַקשְּ לְּ
ִחיִקים  ִספּוִרים ַמצְּ ִהָזֵכרבְּ .לְּ



ֵבן ַעצְּ יֹות מְּ ה ָיכֹול ִלהְּ ַשֲעֵמם, זֶׁ ,מְּ

ֵגר ַאתְּ ֵכל ּומְּ ַתסְּ .מְּ

כֹּר ה עֹוֵבר-ֲאָבל ָחשּוב ִלזְּ זֶׁ !שֶׁ

ה ַנסֶׁ ה אּוַלי , ִאם נְּ ה ֵכיף ֲאִפלּוזֶׁ יֶׁ ֻיָחד ִיהְּ ,ּומְּ

ַיַחד ַמן בְּ נּו ָכל ַהזְּ ,  ַוֲאַנחְּ

ַבדֲאִני  !ַאף ַפַעם לֹּא לְּ




