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יצירת “הגיבורה שלי זו את 2021: כיצד ילדים יכולים להמשיך ולקוות גם בזמן מגפת הקורונה!”
ספר זה הוא המהדורה השנייה בסדרת הגיבורה שלי זו את, שפותחה על ידי קבוצת ההתייחסות לבריאות הנפש ותמיכה פסיכו-חברתית של סוכנות האו”ם 
למצבי חירום IASC  )IASC MHPSS RG(. הפרויקט נתמך על ידי מומחים עולמיים, אזוריים ומומחים בעלי שם אשר חברים בקבוצה, בנוסף להורים, 

מטפלים, מורים וילדים ברחבי העולם.

עם תחילת מגפת הקורונה, יותר מ - 1700 ילדים מ - 104 מדינות סייעו ביצירת ספר ילדים אודות הקורונה שהצליח לגעת במאות אלפי ילדים ברחבי 
העולם. ספר ילדים זה הפך להצלחה עולמית מסחררת, עם יותר מ  - 140 תרגומים ורשימה נרחבת של התאמות דיגיטליות. כיום, ילדים רבים עדיין חיים 

תחת השינויים בשגרת יומם, ומתמודדים עם התאמות שונות המשפיעות על רווחתם הנפשית. הדאגות כיום שונות מאלו שהיו בתחילת המגפה. 

מסיבה זו קבוצת IASC MHPSS RG, בהובלה משותפת עם ארגון הבריאות העולמי, ההסתדרות הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום, יצרו יחד 
את “הגיבורה שלי זו את 2021: כיצד ילדים יכולים להמשיך לקוות בזמן מגפת הקורונה!”.

כדי להבטיח שספר זה מתמקד בתקוותיהם וחששותיהם של ילדים בשלב הנוכחי של המגפה, ביקשנו מילדים והוריהם, מטפלים ומורים לתאר לנו את 
מחשבותיהם, חששותיהם וחוויותיהם בנוגע לשינוי שהם חווים בשלב זה של המגפה. סקרים הופצו בערבית, סינית, אנגלית, צרפתית, הינדית, איטלקית, 
רוסית, פורטוגזית וספרדית על מנת להעריך את בריאותם הנפשית וצורכיהם הפסיכו-חברתיים של הילדים במהלך מגפה ממושכת זו. באמצעות שימוש 
בתוצאות הסקר, נעשתה התמקדות בנושאים הרלוונטיים ביותר שהוצגו. ילדים ברחבי העולם קראו ותיקנו גרסאות שונות של הסיפור, ומשובם שימש 

לאחר מכן לצורך עדכון גרסת הספר המצויה בפניכם.

כ - 5000 ילדים, הורים, מטפלים ומורים ברחבי חלקו איתנו כיצד הם מתמודדים עם המגיפה המתמשכת. תודתנו נתונה לילדים אלה ולהוריהם, למטפלים 
ולמורים על היותם חלק מהסיפור הזה. אריֹו כמו גם הצוות העולמי שלנו, מודים לכל הנוגעים בסיפור.

סדרת הספרים “הגיבורה שלי זו את!”, פותחה עבור ילדים ובעזרתם מכל רחבי העולם.

.IASC, 2021 © .מודה לגברת הלן פאטוק על כתיבת הספר ואיורו IASC MHPSS RG קבוצת ה
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מבוא
“הגיבורה שלי זו את, 2021: כיצד ילדים יכולים להמשיך ולקוות גם בזמן מגפת הקורונה!” הוא ספר שנכתב לכל הילדים בעולם שהושפעו ממגפת הקורונה; גרסת 2021 

היא סיפור המשך לגרסת 2020 “הגיבורה שלי זו את: כיצד יכולים להילחם בווירוס הקורונה!”. ניתן לקרוא את שני הסיפורים ללא תלות האחד בשני. את הספר “הגיבורה 
שלי זו את, 2021: כיצד ילדים יכולים להמשיך ולקוות גם בזמן מגפת הקורונה!” יש לקרוא בנוכחות הורה, מטפל או מורה. לא מומלץ לילדים לקרוא ספר זה באופן עצמאי 

ללא נוכחות הורה, מטפל או מורה. 

המדריך המשלים “פעולות לגיבורים”, מציע תמיכה טיפולית בנושאים הקשורים למגפת הקורונה, המסייע לילדים בעיבוד רגשותיהם, כמו גם פעילויות משלימות שאותן ניתן 
לבצע על סמך ספר זה.

את המדריך המשלים ניתן למצוא כאן:
https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes

לקריאת הספר הראשון בסדרת הגיבורה שלי זו את, בקרו בכתובת:
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

תרגומים
The IASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support )IASC MHPSS RG) itself will coordinate translations קבוצת ההתייחסות 

של הוועדה הבינלאומית עצמה תתרגם את הספר לערבית, צרפתית, סינית, רוסית, וספרדית. צרו קשר עם קבוצת ההתייחסות של הוועדה הבינלאומית התומכת בבריאות 
הנפש ובהתמודדות פסיכו-חברתית (mhpss.refgroup@gmail.com( (רשת התמיכה בבריאות הנפש והפסיכו-חברתית( לצורך תרגומים בשפות נוספות. כל התרגומים 

שהושלמו יפורסמו באתר הקבוצה.

במידה ותרגמת, עיבדת או התאמת יצירה הזו, שים לב כי:
אינך מורשה להוסיף את הלוגו שלך (או כל סוכנות מממנת אחרת( ליצירה זו.	 
במקרה של התאמה (כלומר, שינויים בטקסט או בתמונות( השימוש בלוגו של קבוצת ההתייחסות של הוועדה הבינלאומית, אסור. בכל שימוש ביצירה זו, לא יורשה אף אזכור כי קבוצת ההתייחסות של 	 

 הוועדה הבינלאומית תומכת בארגון, במוצריו ובשירותיו השונים.
 עליך לבקש רישיון מסוג CC BY-NC-SA 4.0 או 3.0 של ארגון Creative Commons על כל תרגום או התאמה. להלן הפנייה לרשימת הרישיונות התואמים:

https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible
עליך להוסיף את ההצהרה הבאה בשפת התרגום: “תרגום זה / התאמה זו לא נוצרה על ידי קבוצת ההתייחסות של הוועדה הבינלאומית. קבוצת ההתייחסות של הוועדה הבינלאומית  איננה אחראית על 	 

התוכן או על דיוק תרגום זה. המהדורה המקורית באנגלית “קבוצת ההתייחסות של הוועדה הבינלאומית. “הגיבורה שלי זו את 2021: כיצד ילדים יכולים להמשיך ולקוות גם בזמן מגפת הקורונה! רישיון 
מסוג: CC BY-NC-SA 3.0 IGO יהווה כמהדורה המחייבת והאמינה.” 

לסקירה של כל התרגומים והפורמטים שהושלמו של “הגיבורה שלי זו את 2021: כיצד ילדים יכולים להמשיך ולקוות גם בזמן מגפת הקורונה!, בקרו בכתובת:
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you-2021

גרסה זו תורגמה על ידי אנוש – העמותה הישראלית לבריאות הנפש.

תרגום/עיבוד זה לא נוצר על ידי על ידי קבוצת ההתייחסות של הוועדה הבינלאומית. קבוצת ההתייחסות של הוועדה הבינלאומית אינה אחראית לתוכן או לנכונות של תרגום זה. המהדורה המקורית באנגלית 
“קבוצת ההתייחסות של הוועדה הבינלאומית. “הגיבורה שלי זו את גרסת 2021: כיצד ילדים יכולים להמשיך ולקוות גם בזמן מגפת הקורונה! רישיון מסוג: CC BY-NC-SA 3.0 IGO יהווה כמהדורה 

המחייבת והאמינה.
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של  מליבם  שנוצר  קסום,  יצור  היה  שאריֹו  מכיוון 
ילדים, הוא תמיד הקשיב לילדים בעודם חולמים, 
לא  אחר  אחד  שאף  כשחשבו  ואפילו  משחקים, 

מקשיב.

שנה חלפה מאז שאריֹו וחבריו טיילו ברחבי העולם 
וסיפרו לילדים כיצד להתגונן מפני וירוס הקורונה. 

דרכים  ומצאו  המון  למדו  הילדים  זו,  שנה  במשך 
ובני  חברים  עם  קשר  על  ולשמור  לשחק  חדשות 
משפחה. יחד עם זאת, הדאגות והפחדים שלהם, 
היו חזקים יותר. הנגיף שכולם פחדו ממנו השתנה 

כל הזמן.

כשאריֹו עף לו שם ממעל, הוא שמע את הלוויינים 
לוכדים את הדאגות, הכעס והעצב של ילדי העולם.

בזמן שילדים שכחו שאריֹו נמצא עמוק בליבם, אריֹו 
שמישהו  לחכות  כדי  בעולם  נוכח  להיות  החליט 

יקרא לו חזרה לכדור הארץ. 
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אריֹו התגעגע מאוד לחבריו שרה, סשה, סאלם, ליילה 
תהיה  שתמיד  לשרה,  במיוחד  התגעגע  הוא  וקים. 

הגיבורה שלו.

קטן  מחבר  היה  זה  הפעם,  הקריאה  כשהגיעה  אבל 
ופרוותי בשם טייגר.

אריֹו נחת תוך כדי נפנוף כנפיו, וכך בערב אחד הופיע 
מחוץ לחלון של טייגר. 

“קראת לי?” אמר אריֹו בעודו מתיישב על בטנו העצומה.

ידיים  כאלף  סמר  ששערו  בעוד  יילל  טייגר  “מיאו!” 
מנופפות. כעבור רגעים, התקרב בזהירות אל אריֹו כדי 

לרחרח אותו.

מבטו  את  מרים  בעודו  שאל  הוא  אתה?”  באמת  “זה 
נמוך  אריֹו  את  המדמה  הקיר  על  ילד  של  ציור  לעבר 

קומה ובצבע כתום עם בטן עגולה ויפה. 
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ציפית למישהו אחר?” חייך אריֹו.

“אני לא יודע ... אני כבר לא ממש פוגש 
אמר  נבוך,”  מרגיש  אני  חדשים.  אנשים 

טייגר.

“ובכן, הבה נהיה חברים חדשים,” הציע 
שאני  מה  את  אותך  אשאל  “אני  אריֹו. 
שלי  החברים  כל  את  שואל  כלל  בדרך 
כשהם מרגישים נבוכים או עצובים. למה 

אתה זקוק בזה הרגע?” 

מתכרבל  בעודו  טייגר,  אמר  לא,”  “אוי 
ככדור. “אני זקוק למשהו גדול ...”.
“גדול יותר מידידות?” שאל אריֹו. 

שוב  הסתתר  אז  אך  לרגע,  חייך  טייגר 
מאחורי זנבו.

“אפילו גדול יותר,” אמר בקול חלש.
“אני גדול!” צחק אריֹו. “אתה צריך משהו 

יותר גדול ממני?”

3
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“אני זקוק לתקווה,” אמר טייגר מבעד לזנבו. “אחרי 
ולכן  ארוכים,  בודדים  ימים  הגיעו  הקורונה,  מגפת 

אני זקוק לתקווה לעתיד.”

יכולה  “התקווה  אריֹו.  אמר  גדול,”  לא  זה  “טוב 
להתחיל בפיסה קטנה מאוד. אבל אם אתה מחזיק 
נמצאת  התקווה  ולגדול.  לגדול  יכולה  היא  בה, 
פיסה קטנה ממנה  צריך למצוא  סביבנו. אתה רק 

כדי להתחיל.” 

אריֹו הרכיב את משקפיו והביט מקרוב לעבר ציורי 
ילדים מלאי חיים יחד עם בני משפחתם ואז התמקד 

בציור של ילד הישן לו במיטתו.

“מי צייר את אלה?” שאל אריֹו.

“אבא של חבר שלי מצייר יחד איתו,” אמר טייגר. 
“הם מבשלים הרבה ביחד ְמֵעֶבר לקריאת הספרים 
אבא  מבעבר.  יותר  הרבה  שקורה  דבר  בלילות, 
שלו אפילו מלמד אותו כשהוא לא יכול ללכת לבית 

הספר”.

“זה נותן לך תקווה?” שאל אריֹו את טייגר. 
קרובים  כשכולם  נחמד  זה  כי  כן,  לפעמים  “טוב, 
הקורונה  מגפת  “אבל  טייגר.  אמר  לזה,”  זה 
נמצאת ממש פה, כל הזמן. אף אחד לא יודע 

מתי היא תיגמר ... “.
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“סליחה,” נשמע קול רך מחוץ לחלון. אריֹו וטייגר לפתע 
ניתרו בבהלה ואז התקרבו לעבר החלון, שם עמד לו עץ 

פורח אשר הניף לעברם את ענפיו. 

“שמעתי אתכם מדברים אז רציתי לומר לכם מה נותן לי 
תקווה,” אמר.

אריֹו הרים את טייגר על גבו ואז שניהם ירדו בזהירות אל 
עבר אחד מענפי העץ התחתונים כדי לשבת תחתיו. העץ 

אשר שמח כל כך, גרם לפרחיו לעוף באוויר. 
 

“כל שנה אני פורח פעם אחת וחולק את הפרחים שלי עם 
הרחוב הזה”, אמר. “במשך כל כך הרבה זמן אף אחד 
לא שם לב אליי, אבל בשנים האחרונות היו אנשים שבאו 
את  והאכילו  שלי  הפרחים  את  הריחו  הם  בי.  להתבונן 

הציפורים שלי! אני מרגיש שרואים ואוהבים אותי”.

“אתה אהוב,” אמר אריֹו. “כשהכל משתנה, אתה נשאר 
אותו דבר. תודה לך על כך.” 
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“העלים שלי מתחלפים מדי שנה,” אמר העץ. “עונות השנה 
משתנות, השמיים משתנים ואני גדל. שינוי יכול להיות מפחיד 

לפעמים, אך הוא יכול להביא גם פירות ופרחים”.

וראו  הרימו את מבטם  נשמעה מעליהם. הם  חזקה  נחירה 
ציפור שחורה ונוצצת המפהקת לה מאחד הענפים.

“חברה שלי “זּוזי” מבקרת אותי מדי שנה,” אמר העץ. “היא 
ַזְרִזיִרית מצויה שהגיעה לכאן מרחוק.”

 
זּוזי הייתה ַזְרִזיִרית זועפת, שניסתה לישון קצת. היא פרשה 

את נוצותיה כשהעץ ניער אותה בעדינות.

ילדים לא הולכים לבית הספר כל כך  יותר שקט כי  “הרבה 
הרבה,” אמרה זּוזי בעודה מפהקת. “אבל אני כן מתגעגעת 
נודדת  שאני  פעם  בכל  המשחקים.  בגינת  צחוקם  לקולות 
מהדרום לצפון, אני מתבוננת באנשים העושים דברים בצורה 
אחרת. יש אנשים שחובשים מסכות ויש כאלה שלא. יש ילדים 
שהולכים לבית הספר ויש ילדים שלא הולכם ממש כמו פה.” 

“ילדים הולכים לבית הספר!” צעק טייגר. “זה ייתן לי ולחבר 
שלי תקווה לעתיד. חבר שלי כל כך מתגעגע לבית הספר!”



7

“אז מה דעתכם לחפש תקווה לעתיד?” 
שאל אותם אריֹו. “אנחנו יכולים לעוף!”
עכשיו,”  ערה  אני  וכה  כה  בין  “ובכן, 
את  פורשת  בעודה  הַזְרִזיִרית  אמרה 

כנפיה. “הבה נלך!”

זּוזי על  יחד עם  אריֹו הניח את טייגר 
העץ  לשמיים.  זינקו  הם  ויחד  גבו, 
הצלחה  להם  ואיחל  ענפיו  את  הניף 

בהרפתקה.
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“טייגר הוא שם יוצא דופן למשהו כל כך קטן,” אמרה זּוזי בעודם נוסקים מעלה, מעל כדור הארץ.

“אבא של חבר שלי קרא לי כך בשנה שעברה,” אמר טייגר. “זה בגלל שאני נותן לחבר שלי חיבוקים חמים ומזכיר לו להיות אמיץ, כמו נמר. אבל אני לא 
מרגיש אמיץ במיוחד. היינו בבית רוב הזמן.”

“צריך הרבה אומץ להישאר באותו מקום, טייגר,” אמר אריֹו. “במיוחד כשזה מגן על אחרים.”

טייגר שמח כששמע את מילותיו של אריֹו, ואז התכרבל לו בתוך פרוותו החמה.
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טייגר  וערפילי.  חשוך  נהיה  בעננים,  כשנגעו 
התחיל לפחד וכתוצאה מכך, התחיל לרעוד.

“מה קרה טייגר?” שאל אריֹו.

טייגר.  אמר  עצב,”  לחוש  לי  גורם  “החושך 
אותו.  איבדנו  ואז  חלה,  כשסבא  כך  “הרגשתי 
כך  שוב,  ידלקו  לא  ולעולם  כבו   האורות  כאילו 

חשבנו”.

“מה גורם לך להרגיש טוב יותר כשאתה מרגיש 
כך?” שאל אריֹו.

“חיבוק גדול, מחבר שלי,” אמר טייגר.

כך  כל  “אני  זּוזי.  אמרה  לישון,”  צריכה  רק  “אני 
עייפה כשאני עצובה.”

“שינה זה דבר חשוב ... קשה לחוש תקווה בלי 
שינה.”

“כן, כולנו כל כך שונים,” אמר אריֹו. “כשאני לא 
נושם  אני  להירדם,  לי  וכשקשה  חיבוקים  מקבל 

עמוק. אז לפעמים אני נושף אש!”

וכך  החושך,  תוך  אל  קטן  אור  פרץ  הכניס  אריֹו 
חימם את כולם לרגע.
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“אני חושבת גם על כל חבריי הַזְּרִזיִריִּים,” אמרה זּוזי. “תראו! הנה הם!”

לפתע, מתוך העננים, הופיעה להקת ַזְּרִזיִריִּים, בעודם עפים ורוקדים ברוח.

“תראה! הם שומרים לפחות על מטר אחד מהשני!” אמר אריֹו. “רואה?”

אריֹו עף תחתיהם וסובב את טייגר בזרועותיו.

“טייגר, כשאני מותחת את כנפיי ורוקדת עם חבריי אני מרגישה הרבה יותר טוב”, אמרה זּוזי.
הם המשיכו לעוף הלאה בשתיקה, כי לפעמים לא צריך לומר מילה כשנמצאים ביחד. לזּוזי ולאריֹו היה אכפת מטייגר, והוא ידע זאת.
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החבורה המשיכה לעוף עם תחושה 
שעברו מספר ימים עד שפגשו פסגת 
הר ידידותי הצונן בין העננים הלבנים 

והאוויריים.

הרך  בשלג  נחתו  וזּוזי  טייגר  אריֹו, 
כמה  על  ממש  ההר  פסגת  שעל 
קרחונים, והאזינו למה ששמע ההר.

“טוב, כאן למעלה, אני שומע בעיקר 
מאוד,  כשסוער  “אבל  אמר.  שקט,” 
על  השומרים  ילדים  שומע  גם  אני 
קשר עם חבריהם ומשפחותיהם. אני 
גם שומע את דאגותיהם. כשהתחילה 
מאוד.  התחזקו  דאגותיהם  המגפה, 
כשאני מנסה להקשיב, לפעמים אני 
אנשים  של  דאגותיהם  את  שומע 
אותן  מדברים  שהם  משום  שונים 
להרגיש  מתחילים  הם  ואז  החוצה, 

טוב יותר”.

מודאג  שאתה  משהו  יש  “האם 
לגביו?” שאל אריֹו.

מהר  נמס  שלי  שהשלג  חושש  “אני 
במורדותיו  וצפה  ההר  אמר  מדיי,” 

בעיניים עצובות.

“כיצד אתה שומר על תקווה לעתיד 
שאל  עצמך?”  בכוחות  כאן 

טייגר.

11



העתיד,”  לגבי  לדאוג  לא  משתדל  “אני 
אמר ההר. “אני אסיר תודה על כל ציפור, 
פתית שלג וחבר שמגיע כל יום, וכשהם לא 
כאן, אני מצייר אותם בשלג, כמו זיכרונות 

בשלג.”

“זה מה שהחבר שלי עושה!” צחק טייגר, 
משחק בשלג, ומצייר שלג קטן בדמותו של 

אריֹו.

“רגע ... מי זו?” שאל אריֹו והביט בתמונות 
השלג. בציור קטן נראתה ילדה עם צמות 

שחורות. “האם זו...?”

“שרה?” אמר ההר.

שאל  לכאן?”  עד  הגיעה  היא  איך  “אבל 
מאוד  התגעגע  ולפתע  נדהם  הוא  אריֹו. 

לחברתו.

“שרה וסשה עלו על למה, במעלה המדרון, 
כשהן נושאות מסכות פנים – משם”, אמר 
לכיוון  שלג  מעט  עם  מצביע  בעודו  ההר 

מדרון קרוב ותלול.
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“אני יודע בדיוק היכן נוכל למצוא תקווה לעתיד,” אמר אריֹו 
וקפץ על רגליו מהר, כל כך מהר שההר רעד מתחתיהם!

טייגר  יקר!” קרא אריֹו בעודו אוסף את  “להתראות, הר 
לזרוע אחת, וזּוזי לזרועה השנייה. הוא החליק על בטנו 
וכולם ירדו במורד ההר. שלג הותז לכל עבר וכשנעלם, 

כולם נסקו לאוויר חם יותר.

אריֹו ידע בדיוק לאן הוא עף, וברגע שהוא ראה את הבית 
הוא נחת בקול גדול ואז הניח את זּוזי וטייגר בעדינות על 

הקרקע.

שרה יצאה מביתה עם חיוך רחב כמו האוקיינוסים כשאריֹו 
וחבריו עפו מעל ביתה.

שרה שאלה את אריֹו אם היא יכולה לחבק אותו, שאלה 
שנענתה בזרועותיו פתוחות לרווחה של אריֹו.

אריֹו צחק מאושר.

מכיוון שזו הייתה הפעם הראשונה מזה זמן רב שנפגשו, 
מאז  זמן  הרבה  כך  כל  עבר  ארוכות.  התחבקו  שניהם 

שהתראו.

“התגעגעתי כל כך לחבק אותך,” לחשה שרה.
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אימא של שרה יצאה החוצה בעודה דוחפת את 
סשה בכיסה הגלגלים שלה.

“אימא!” קראה שרה. “תראי מי חזר!”

“אתה בטח אריֹו,” אמרה אימא של שרה וחייכה.
בעולם”,  ביותר  הטובה  המדענית  בטח  “ואת 

אמר אריֹו. אימא של שרה צחקה.

“לפעמים,” אמרה.

הגיבורה  עם  לבלות  זמן  יותר  גם  לי  יש  “אבל 
הקטנה שלי.”

 
“כמו אבא של החבר שלי!” אמר טייגר. “יש לו 
לפעמים  אבל  בבית.  לשהות  זמן  יותר  הרבה 

הוא כועס או נראה עצוב ... “

שרה.  של  אימא  אמרה  קורה,”  זה  לי  “גם 
“במיוחד כשיש לי כל כך הרבה דברים לעשות. 
עלינו  מאתגרת.  מאוד  תקופה  עוברים  כולנו 
ושאנחנו   - לנו  שאכפת  ולומר  לעצמנו  לדאוג 

אוהבים אחד את השני”.
אריֹו,  אמר  וזּוזי,”  טייגר  שלי,  החברים  “אלה 
כדי לתת לסשה חיבוק  כנפיו  לפני שפרש את 

חזק.
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“אנחנו מנסים למצוא תקווה לעתיד”, אמר טייגר לכולם.
“התקווה חשובה,” אמרה שרה. “אריֹו וחבריי נתנו לי תקווה 
שעלינו  לכולם  אמרנו  שעברה!  בשנה  להרפתקאותינו 
של  במרחק  התרחקות  ידיים,  שטיפת  ידי  על  להתגונן 
מטר אחד לפחות וחבישת מסכות. אימא שלי מפתחת את 

החיסון!”

“גם שרה עושה עבודה חשובה,” אמרה אמּה ונישקה את 
בתּה. “חשוב לפתח את החיסון, וחשוב גם לוודא שאף אחד 

לא ירגיש לבד.”

בעולם?” שאל  ביותר  “האם את באמת המדענית הטובה 
טייגר.

“אין כזה דבר “המדען הטוב ביותר”,” חייכה אימא של שרה. 
“אנחנו עובדים ביחד, וזה מה שגורם לאנשים להרגיש טוב 
אותו  מסיע  או  באריזה,  החיסון  את  שעוטף  האדם  יותר. 
לבית חולים, או מחסן מישהו, הוא לא פחות חשוב. כולנו 
החזקים  ההרים  את  יחד  המרכיבים  קטנים  סלעים  כמו 

ביותר”.

“זה פשוט ...” אמר טייגר, ופתאום הרגיש נבוך. “כיצד יש 
לך תקווה לעתיד, כמדענית הטובה ביותר בעולם?”

“זה קל,” אמרה אימא של שרה וחייכה: “אני רק מתבוננת 
בשרה.”

שרה הביטה באריֹו.

אמרה שרה.  אריֹו,”  מליבי,  שיצאת  לי  “אמרת 
“וכשעזבת, משהו אחר יצא מליבי. כשהתחלתי 
לספר לאנשים על המסע שלנו בשנה שעברה, 
כולם רצו לדבר איתי עליו, בכל כך הרבה שפות 

שונות, ובכל כך הרבה דרכים שונות”.

“למה את מתכוונת?” שאל אריֹו.
“תן לי להראות לך!” אמרה שרה.

שרה לקחה את ידו של אריֹו והובילה אותו אל 
תוך ביתּה, לכיוון מחשב קטן שהשמיע קולות. 
ילדים,  של  פרצופים  המון  היו  המסך  גבי  על 

שאת חלקם אריֹו הכיר.

“אנחנו חלק מצוות אריֹו,” אמרה שרה בגאווה. 
באינטרנט,  בליבנו,  נמצאים  שלנו  “החברים 
מדברים  אנחנו  מכתבים!  כותבים  אפילו  או 
עם אנשים מכל רחבי העולם על איך להישאר 
אנשים  יש  לשני.  אחד  ומחוברים  בטוחים 
אבל  בקורונה.  נדבקים  כולם  שלא  המאמינים 

כולם יכולים להידבק, נכון אריֹו?”

“כולם יכולים,” אמר אריֹו בעצב. “זה לא משנה 
מה צבע העור שלך, או היכן אתה גר.”
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שרה הביטה באריֹו.
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שאת חלקם אריֹו הכיר.

“אנחנו חלק מצוות אריֹו,” אמרה שרה בגאווה. 
באינטרנט,  בליבנו,  נמצאים  שלנו  “החברים 
מדברים  אנחנו  מכתבים!  כותבים  אפילו  או 
עם אנשים מכל רחבי העולם על איך להישאר 
אנשים  יש  לשני.  אחד  ומחוברים  בטוחים 
אבל  בקורונה.  נדבקים  כולם  שלא  המאמינים 

כולם יכולים להידבק, נכון אריֹו?”
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מה צבע העור שלך, או היכן אתה גר.”
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סשה,  אמרה  להתגלגל,”  או  ללכת  יכול  אתה  אם  “או 
בעודה נכנסת לחדר, כשטייגר מכורבל בחיקה, ומגרגר 

בקול רם.

“כשאני מרגישה בודדה אני אוהבת לדבר עם החברים 
הדברים  על  מדברים  “אנחנו  אמרה.  באינטרנט”,  שלי 
אוהבים  שאנחנו  המשחקים  ועל  לצחוק  לנו  שגורמים 

לשחק!”

בשביל  אותם  ולנגן  חדשים  שירים  לכתוב  אוהב  “אני 
החברים שלי!” קרא חואן, חבר חדש דרך המחשב.

“יש אנשים שעדיין לא יכולים לעשות דברים מחוץ לביתם, 
כי זה עדיין לא בטוח”, אמרה קים דרך המחשב.

“הם מגלים אחריות ומגנים על עצמם ועל אחרים,” אמרה 
ליילה דרך המחשב. “אנחנו מנסים לדבר איתם על מה 

שעוזר לנו, לכולנו, בדרכים שלנו”.

“החיים עם וירוס הקורונה שונים אצל כולם”, אמר סאלם. 
“אני לפעמים דואג לליילה, כי היא גרה ְּבמחנה.”

“לפעמים זה כל כך קשה,” אמרה ליילה. “אבל מה שעוזר 
הוא לשיר וללמוד דברים חדשים וגם לשחק עם החברים 

שלי.”

“כאן זה שונה,” אמרה קים. “אימא שלי עדיין צריכה ללכת 
למכור פירות בשוק ואני חוששת שהיא תידבק”.

“לא משנה היכן אתם גרים, או איך אתם חיים, גיבורים 
קטנים”, אמר אריֹו. “כולם מפחדים לפעמים.”
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“אפילו נמרים?” שאל טייגר.
“אפילו נמרים!” אמרה סשה בעודה 
טייגר.  של  פרוותו  את  מלטפת 
“כשאני מאבדת תקווה, אני מוצאת 

אותה שוב במקום הבטוח שלי.”

“כשאני הולכת למקום הבטוח שלי, 
שרה  אמרה  איתי,”  תמיד  אתה 

לאריֹו, בעודה נשענת על כנפו.
“מהו מקום בטוח?” שאל טייגר.

“זה מקום שאתה יכול לדמיין בראש 
אליו,  ללכת  יכול  אתה  שרק  שלך, 
שאתה  מי  את  להזמין  יכול  ואתה 
אמרה  איתך,”  לשם  ללכת  רוצה 

סשה.

לא  כשאני  לשם  ללכת  אוכל  “האם 
שאל  לעתיד?”  תקווה  שיש  מרגיש 
סביב  זנבו  את  מכרבל  בעודו  טייגר 

ראשו.

ללכת לשם מתי שאתה  יכול  “אתה 
אתה  “האם  אריֹו.  אמר  רוצה,” 

מעוניין לנסות?”
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למקומות  אותם  הוביל  אריֹו  וכך 
מהם  וביקש  שלהם,  הבטוחים 
להרגיש בנוח, לעצום עיניים ולנשום 
שעל  האחרים  הילדים  גם  עמוק. 

המסכים יכלו להצטרף אליהם.

“התמקדו בזיכרון או בתקופה שבה 
הרגשתם בטוחים,” אמר אריֹו.

לאחר מכן אריֹו שאל אותם מה הם 
ומה הם  רואים, מה הם מרגישים, 
הבטוחים  במקומות  להריח  יכולים 
מישהו  יש  אם  שאל  הוא  שלהם. 
להזמין  רוצים  היו  שהם  מיוחד 
למקומות הבטוחים שלהם ועל מה 

הם היו רוצים לדבר.

יכולים ללכת למקום הבטוח  “אתם 
עצובים  שאתם  פעם  בכל  שלכם 
כוח  “זהו  אריֹו.  אמר  מפחדים,”  או 
לשתף  יכולים  ואתם  שלכם,  העל 
אותו עם חברים ובני משפחה. זכרו 
אנשים  גם  כמו  ִמּכם,  לי  שאיכפת 

רבים אחרים. זה גם יעזור.”
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שמקומו  טייגר  הבין  עיניהם,  את  כשפקחו 
הבטוח נמצא בבית עם חברו.

טייגר טיפס אל חיקו של אריֹו ושאל אותו אם 
הם יכולים לחזור הביתה.

“אבל האם מצאנו תקווה לעתיד?” שאל אותו 
אריֹו.

“קצת, אני חושב,” אמר טייגר בקול חלש.

אריֹו.  אמר  בבית,”  לך  שאמרתי  מה  “זכור 
להחזיק  צריך  רק  אתה  מסביבנו.  “התקווה 

פיסה קטנה ממנה והיא תגדל”.

על  ידיו  את  אריֹו  הניח  ובעדינות  לאט  לאט 
ליבו ונשם נשימה ארוכה ועמוקה.

וברגע אחד הכל השתנה!
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כל חבר בתוך מסך המחשב ומחוצה לו, הועבר ללוויין שנסק לשמיים – בעוד שהכוכבים והירח מחייכים אליו!

“חברים שלי!” שרה בכתה בעודה מחבקת את ליילה, קים וסאלם.

“החזיקו חזק, גיבורים קטנים!” קרא אריֹו. “אני רוצה שכל אחד מכם יכתוב את הדבר שנותן לו תקווה ואשמח אם תשתפו אותו עם העולם. קחו 
פיסת נייר, וכתבו את אשר על ליבכם.”
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ולצייר  לכתוב  התחילו  הילדים  אז 
את מה שנתן להם תקווה

הסתובב  הארץ  שכדור  בעוד 
תחתיהם.

החיסון,”  את  מפתחת  שלי  “אימא 
אמרה שרה.

קרא  שלנו!”  הספר  בית  “פתיחת 
חואן.

העץ,”  ידידי,  על  הגדלים  “פרחים 
אמרה זּוזי.

“מבין שאני אמיץ,” אמר טייגר.

“שרה שירים,” אמרה סשה.

אמר  סיפור,”  לי  מספר  שלי  “סבא 
סאלם.

שלנו!”  החדשים  החברים  “כל 
קראה קים.

“זה נכון,” צחק אריֹו. “עכשיו, ִקפלו 
את הנייר שידמה מטוס, ציפור, או 
- מה שאתם אוהבים! ושלחו  כוכב 

אותו מהלוויין שלנו.

והירח  הכוכבים  מהשמש,  נבקש 
לעזור לנו - תראו, הם צופים!”



23

נפלו  וכשהם  הודעותיהם,  את  הילדים  שלחו  וכך 
מהשמיים לעבר בתיהם, מסרים אלה הפכו לטיפות 
קוקוס  אגוזי  פרחים,  פריחת  שלג,  פתיתי  גשם, 

וקשתות שנמתחות לאורך חופים.

אריֹו לקח את כול החברים כדי שיראו ילדים חוזרים 
שטייגר  בעוד  בעולם,  שונות  במדינות  ספר  לבתי 

צפה בפליאה.

אנחנו  “לפעמים  אריֹו.  אמר  טייגר?”  רואה,  “אתה 
רק צריכים לבקש מהחברים שלנו לעזור לנו למצוא 

תקווה - הם תמיד כאן, כמוני.”

אריֹו פנה לחבריו הוותיקים.

להקשיב  אמשיך  אני  אבל  להיפרד,  הזמן  “הגיע 
לכולכם,” אמר אריֹו.

“אתה כל כך חשוב לי,” אמרה שרה.

“וכולכם חשובים גם לי,” אמר אריֹו. “עלינו לומר זאת 
אחד לשני כל הזמן.”

אריֹו לקח את טייגר וזּוזי בזרועותיו והמריא לשמיים.

שלי  לחבר  הביתה  לחזור  יכולים  אנחנו  “האם 
עכשיו?” שאל טייגר.

“זה נשמע כמו הרפתקה,” חייך אריֹו, והם יצאו לדרך 
יחד, מלאים בידידות - ובתקווה.



נשמח לשמוע את דעתכם לגבי הספר וכיצד אתם נעזרים בו; אנא צרו קשר והודיעו לנו ב:
mhpss.refgroup@gmail.com  או באמצעות  #myheroisyou ברשתות החברתיות.

קישורים לחומרים נוספים
“הגיבורה שלי זו את!: כיצד ילדים יכולים להילחם בווירוס הקורונה!”, ב – +143 שפות נוספות

https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

התאמות דיגיטליות ויוזמות שונות של “הגיבורה שלי זו את!: כיצד ילדים יכולים להילחם בווירוס הקורונה!”
https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you

https://”!הקורונה בווירוס  להילחם  יכולים  ילדים  כיצד  את!:  זו  שלי  “הגיבורה  של  הקריאה  את  שילוו  ילדים  עם  יחד  לצ’טים  מדריכים  לגיבורים:  “פעולות 
interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes

“אני תומך בחברים שלי: הדרכה לילדים ובני נוער בנוגע לתמיכה בחבר במצוקה”
https://www.unicef.org/documents/i-support-my-friends

השפות  כל  של  כיסוי 
הרשמיות בכל מדינה

שפות  של  חלקי  כיסוי 
רשמיות בכל מדינה.

אף אחד

מי קורא על אריֹו?
המפה מראה היכן “הגיבורה שלי זו את!: כיצד ילדים יכולים להילחם 

בווירוס הקורונה!” זמין עד כה בשפות שונות ...


