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נכון, נגיף הקורונה מפחיד וגם  מגביל. 
אנחנו שומעים דיווחים אודותיו כל היום וכל הליל.

אבל, האם גם ילדינו חייבים לדעת הכול?
האם גם הם צריכים לקבל מידע מדויק ומקשה?

מה יצא להם מזה שיתעדכנו בכל דקה?

בסדרת ה תמצאו פתרון מעשי לכל בעיה ולכל שאלה,
והכל תוך כדי סיפור חמוד ומקסים לילדים.

מנוחה פוקס מלמדת שלב אחר שלב:
איך להתמודד עם נגיף הקורונה.

את כל ספרי מנוחה פוקס ניתן להשיג בטל' 02-5712111
C & P כל הזכויות שמורות ל"קו לקו" - הוצאת ספרי מנוחה פוקס

  E-mall c5712111@gmail.com 02-5712112 :טל' 02-5712111 פקס
mfux.co.il : אתר

, מנחת ההורים הוותיקה והמוכרת,  הסופרת 
מבססת את הרצאותיה ואת ספריה הרבים

על השיטה המעשית, שעזרה משך עשרות שנים לאלפי הורים.
סדרת הדינדונים תוביל אתכם שלב אחר שלב לפתרון כל בעיה, 

לבית נטול דאגות, המלא בשמחה ושלווה.
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הורים יקרים!
 ביער חמוד,

עם קול צלצול פעמונים,

. גרים להם, ַה

ובכל ספר מזו הסדרה,
תשמעו מה להם קרה.

 לכל בעיה יש סיפור,
ובבית כבר רואים שיפור!

סדרת הדינדונים נוצרה כדי לפתור שלב אחר שלב בעיות במשפחה. לפני שתעשו שימוש בדברים – בררו שהקושי לא נובע מבעיה בריאותית כלשהי הקשורה לענין.

רוצה לקבל עצות על חינוך ילדים מהסופרת מנוחה פוקס?
לקבל כלים ליצירת משמעת בלי רגשות אשם?

את מוזמנת להצטרף לקהילת "אימהות רגועות" עם מנוחה פוקס.
בקהילה תקבלי למייל שלך תוכן משמעותי לחינוך ילדייך וערך מוסף 

שיעזור לך בהצבת משמעת וסמכות בהנאה ובקלות.
תוך זמן קצר תגלי שילדייך יותר נוחים, יותר קשובים והרבה יותר רגועים.

הצטרפות לקהילת 'אמהות רגועות' הינה ללא עלות. 
ואת גם מקבלת מתנת הצטרפות מדריך מיוחד

7 צעדים קלים מאמא מתוסכלת 
לאמא מאושרת

איך מצטרפים?
על ידי שליחת מייל שבו תכתבי

 "גם אני רוצה להצטרף לקהילת אמהות רגועות", 
  m@mfux.co.il :את המייל יש לשלוח לכתובת

אמא רגועה = ילדים שלווים ורגועים

להזמנת ספרי מנוחה פוקס:
c5712111@gmail.com  02-5712111 



ַה 

ִמי ּפֹוֵחד ִמקֹורֹוָנה???

י ַהָּגדֹול ּדונִִ

ִּדינדּוש ַהָּמתֹוק

ָּדנידֹון ַהַּמְקִסים

 ִאָּמא
ֶשל ַהִּדינדֹונים ַאָּבא

ֶשל ַהִּדינדֹונים

    ִּדינדֹונת  
ַהֲחמּודונת

ציורים: רחלי דוד

C  &  P  כל הזכויות שמורות ל"קו לקו" - הוצאת ספרי מנוחה פוקס
טל' 02-5712111  פקס: 025712112

E-mall c5712111@gmail.com
mfux.co.il : אתר

!   ַהִּכירּו אֹוָתנּו: ֲאַנְחנּו ַה

כל הזכויות שמורות למחברת, אין להעתיק להדפיס ולהפיץ בכל דרך שהיא!



ְּבֶאְמַצע ַהַּיַער ֵּבין ָהֵעִצים,
. עֹוֵמד לֹו ֵּבית ַה

ֵאיֶזה ַּבִית ָחמּוד, ּבֹואּו, ִהָּכְנסּו.
ֶאת ָּכל ַה ִמָּיד ַּתִּכירּו ְוִתְראּו..

ִהֵּנה  ַהָּגדֹול,
    ַהַּמְקִסים,

       ַהֲחמּודֹוֶנת
       ְו ַהָּמתֹוק. 

, הֹוְלִכים ָלֶהם ַלַּגן. ְּבָכל ֹּבֶקר, ַה
ּוָמה ַּבָּצֳהַרִים? - ֵהם חֹוְזִרים, ָּבִאים ְלָכאן.
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: יֹום ֶאָחד ָאְמָרה ִאָּמא ַל
" ֲחמּודֹוִנים,  ְיָקִרים!

ָמָחר לֹא ֵּתְלכּו ַלַּגן, ְולֹא ִּתְפְּגׁשּו ֶאת ַהֲחֵבִרים"!

אֹוי,
ָהיּו ַה ָּכל ָּכְך ֲעצּוִבים.

ָאַמר ְּבַצַער  :
"ֲאָבל, ִאָּמא, ֲאַנְחנּו לֹא אֹוֲהִבים ָּכֵאּלּו ְּדָבִרים,

ֲאַנְחנּו רֹוִצים ָלֶלֶכת ַלַּגן ְוִלְפֹּגׁש ֶאת ַהַּגֶּנֶנת ְוֶאת ַהֲחֵבִרים".

, - ִאָּמא ָאְמָרה, "ֲאִני יֹוַדַעת, 
"ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֶׁשֵאין ָלנּו ְּבֵרָרה".
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ָּקָרה: ְוִאָּמא ִסְּפָרה ַל ַמה ּׁשֶ
"אֹוֵרַח  ִהִּגיַע ְלַאְרֵצנּו ַהְּיָקָרה,
ֵׁשם ָהאֹוֵרַח: "ְנִגיף ַהּקֹורֹוָנה!"

"קֹורֹוָנה?" – ָׁשַאל   ּוִמְּצחֹוק הּוא ִהְתַּגְלֵּגל.
"ֵאיֶזה ֵׁשם ַמְצִחיק! ֵׁשם מּוָזר ּוְמַבְלֵּבל.
ַמה ֶּזה  ִּבְכָלל קֹורֹוָנה? 

ָקרֹון ֶׁשָּנע ַעל ַּפֵּסי ַרֶּכֶבת ַמֵהר ַמֵהר ַמֵהר?
-יִֹפי, ְמֻצָּין, ֶׁשָּיבֹוא ַלַּבִית ֶׁשָּלנּו ַעְכָׁשו! ֶׁשֹּלא ְיַאֵחר".

"ְואּוַלי" – ָאְמָרה  "אּוַלי קֹורֹוָנה ֵאּלּו ַמָּקרֹוִנים 
ֶלת ַּבִּסיר? – ֶׁשִאָּמא ְמַבּׁשֶ

-ֵאיֶזה יִֹפי! ֹנאַכל ָלנּו ּוְכלּום ֹלא ַנְׁשִאיר".

ְוָאז  ָלַחׁש ְּבקֹול נֹוָרא:
הּו ַרע!" "ֹלא, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשּקֹורֹוָנה ֶזה ַּדְוָקא ַמּׁשֶ
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"ַחַחַח" – ָצֲחָקה ִאָּמא ְצחֹוק ָּגדֹול -

"ֲאַסֵּפר ָלֶכם ֶּבֱאֶמת ַמהּו ְנִגיף ַהּקֹורֹוָנה.
"קֹורֹוָנה ֶזה ֵשם ֶׁשל ַמֲחָלה!

ַמֲחָלה ֶׁשל ִׁשעּול ְוַגם ֹחם,
ֶׁשָּבָאה ְלַבֵּקר ְּבַאְרֵצנּו ָּכְך ִּפְתאֹום".

"ָאז ּבֹואּו ְנָגֵרׁש אֹוָתּה ֵמָהָאֶרץ ֶׁשָּלנּו" – ָקָרא  ְּבקֹול ָרם,
"ֵיׁש ִלי ֹּכַח ֲאִני ָחָזק! ִהיא ֹלא ַּתֲחֹזר ְלָכאן ְלעֹוָלם!”

"ַוֲאִני" ִלְגֵלג  , "ֲאִני  ָיכֹול ָלַקַחת ֶאת ַהַּמְטֲאֵטא ִעם ַהַּמֵּקל
ְוִלְדחֹף אֹוָתּה ְּבֹכַח ַעד ֶׁשִּתְתַּגְלֵּגל".

, "ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְצֹעק:   "ַוֲאִני" – ָקְרָאה 
"ְלִכי ִמֹּפה קֹורֹוָנה, ֲאָבל ִמָּיד".

ְוִהיא ִּתְבַרח ִמֹּפה ָלַעד.
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ִהְמִׁשיָכה ִאָּמא ִלְצֹחק ְוָאְמָרה:
"ַאֶּתם יֹוְדִעים,

ֶאת ַהּקֹורֹוָנה ְּכָלל ֹלא רֹוִאים.
ִהיא עֹוֶבֶרת ָלּה ָּבֲאִויר, ּוַמְדִּביָקה ְּבִלי ְלַדֵּבר,

ְוִהיא ַמְצִליָחה ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ַמֵהר, ַמֵהר, ַמֵהר.
ֵאיֶנּנּו רֹוִצים ִלְהיֹות חֹוִלים.

ֲאַנְחנּו ַּגם ֹלא רֹוִצים ְלַהְדִּביק ֲאֵחִרים.
ָלֵכן ַאֶּתם יֹוְדִעים ָמה, ְיָלִדים?

ָלֵכן ֲאַנְחנּו ִנְׁשָאִרים ַּבַּבִית, ְמֻבָּדִדים!
ֵאר ַּבַּבִית, ֶאת ַהֶּדֶלת ִנְסֹּגר, ִנּׁשָ

ְוַהּקֹורֹוָנה ֹלא ּתּוַכל ְלִהָּכֵנס ְוַלֲעֹבר.
. "ֹלא ִנֵּתן ָלּה ְלִהָּכֵנס! ִהיא ֹלא ּתּוַכל, "ָנכֹון "– ָקְרָאה 

ֶׁשִּתְסַּתֵּלק ָלּה ַוֲחָסל!"

"ֲאָבל, ִאָּמא", ָקָרא  ָּכְך ִּפְתאֹום,
"ַמה ְּבֶעֶצם ַנֲעֶׂשה ַּבַּבִית ֹּכל ַהּיֹום?"
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"ַמה ֵּפרּוׁש ַמה ַנֲּעֶׂשה"? ָׁשֲאָלה ִאָּמא ְּבקֹול ְמֻרָּגׁש:
הּו ָחָדׁש. "ֲאַנְחנּו ָנִכין ָלנּו ְּבָכל יֹום ַמּׁשֶ

ִלְכבֹוד נֹוָנה קֹורֹוָנה ֲאַנְחנּו ַיַחד ַנְחֹּגג,
ִנְׂשַמח ָלנּו ִנְרֹקד, ִּכי ֵאין ֹּפה ַמה ִּלְדֹאג.

ַמה ָּנִכין ִלְמִסָּבה? – ַמֲאָכִלים ְטִעיִמים ּוְבִריִאים,
ל ַּבִּסיִרים! ֻּכָּלנּו ְּבַיַחד,  ִנְבַחׁש ּוְנַבּׁשֵ

ְּבָכל יֹום ִיְהיּו ָלנּו ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות,
ְלָחן. ְוַגם ִקּנּוַח ָנִגיׁש ַלּׁשֻ

 : ָקְרָאה 
ּוְסָּפֵגִטי - ַמָּקרֹוִנים ַּכּמּוָבן!
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ַאַחר ָּכְך ְנַׂשֵחק ְּבִמְׂשַחק ַהּקֹורֹוָנה,
- ַנְמִציא אֹותֹו ְּבִלי ְּבָעָיה,

ְוַנִּציג ַהָּצַגת קֹורֹוָנה,
הּו ֶׁשָהָיה אֹו ֹלא ָהָיה. ַעל ַמּׁשֶ

: ָקָרא 
" ּוְנַׂשֵחק ָלנּו ְּבָקרֹון ָנע, ֶׁשְּמַטֵּיל ַעד ְקֵצה ֵּתֵבל,

ֶרַגע, ַהּקֹורֹוָנה טֹוָבה אֹו ָרָעה? 
- ֶזה  ַמָּמׁש, ֲאָבל ַמָּמׁש, ְמַבְלֵּבל!
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ְוָנִכין ַּגם ֵּתַבת ִמְכָּתִבים ִנְפָלָאה,
ִעם ִמְכָּתִבים ְמֻצָּיִרים ְלקֹורֹוָנה ַהְּיָקָרה.

ְוִנְכֹּתב ָּבֶהם "ְּברּוָכה ַהָּבָאה"
ִאם ִהיא ַּתְחִליט ְּבָכל ֹזאת ֶׁשִהיא ָּבָאה ּוַמִּגיָעה.

ּוְנַסֵּדר ֶאת ַהַּבִית ְּכמֹו ֶׁשֹּלא ָהָיה ֵמעֹוָלם,
ט ּוְנַנֶּקה ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם. ּוְנַקּׁשֵ

ּוְנַדֵּבר ּוְנַדֵּבר ְוֹלא ַנְפִסיק ְלׂשֹוֵחַח,
ִּכי ִיְהֶיה ָלנּו ְזַמן ִּבְזכּות ַהְּנִגיף ָהאֹוֵרַח.

ַמע ַלְּכָלִלים,  ְוִאם ָהרֹוֵפא  ֹיאַמר ְלִהּׁשָ
ַנְקִׁשיב ְלָכל ִמָּלה ְוִנְהֶיה ְזִהיִרים.

ְוִנְׁשטֹף ָיַדִים ְוֶאת ַהַחְיַּדִּקים ָנִעיף,
ַעד ֶׁשּסֹוף סֹוף ִיָּגֵמר ַהְּנִגיף.
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ְוַנֲעֶׂשה ָלּה יֹומּוֶלֶדת, 
ּוְכִאּלּו ִנְקטֹף ְּפָרִחים ְוׁשֹוַׁשִּנים,

ְוָנִרים ֶאת קֹורֹוָנה ָּגבֹוַּה ַעד ֶׁשִּתַּגע ָּבֲעָנִנים.

ָאז ַנְׁשִאיר אֹוָתּה ָׁשם ְוִנָּפֵרד ְלָׁשלֹום,
ְוֹנאַמר ָלּה: ַמְסִּפיק ְּכָבר ִנְפַּגְׁשנּו, ְלִהְתָראֹות ַּבֲחלֹום!

ְויֹוֵתר ִמֹּכל, ִנְתַּפֵּלל ַלה', ֶׁשַּיֲעֹזר,
ֶׁשַהּקֹורֹוָנה ָּתעּוף ָלּה, ְוֹלא ַּתֲחֹזר!
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שלב אחר שלב בדרך אל המטרה
הורים יקרים

שימו לב!

סדרת הדינדונים נוצרה כדי לפתור בעיות במשפחה.

היא עושה זאת שלב אחר שלב, כדי להקל עליכם.
נכון, נגיף הקורונה מפחיד וגם  מגביל. אנחנו שומעים דיווחים אודותיו כל היום וכל הליל.

אבל, האם גם ילדינו חייבים לדעת הכול?
האם גם הם צריכים לקבל מידע מדויק ומקשה?

מה יצא להם מזה שיתעדכנו בכל דקה?
צריך להבין שילדים מקבלים כמובן מאליו כל מה שהם שומעים.

לכן, אם תרצו שיירגעו – דאגו להעביר אליהם מסר מרגיע. 
אל תתנו להם להתעדכן דרך אמצעי תקשורת וחברים. היו אתם המספרים, המתווכים, המעדכנים.

הילדים פוחדים? חבקו! לטפו! הקשיבו!
הם זקוקים לכם, כדי שתתנו להם אישור לכאבם. 

הסבירו להם בפשטות, המתאימה לגיל, מה זו קורונה, בכלל.
תנו להם להבין דברים פשוטים, שאנחנו, המבוגרים, מפרשים אותם בפירושים מיותרים.

במקום שיבינו שהעולם נגמר ושאין לו תקומה -
תנו להם להבין שזו מחלה פשוטה, של כאב גרון וחום.

כל הבעיה היא שהיא עוברת מאחד לשני במהירות. 
זו הסיבה שמבטלים אירועים, זו הסיבה שאנחנו כרגע מבודדים.

רוצים ילדים שלווים ושקטים? – דאגו שאתם תהיו כאלו, ותדביקו את ילדיכם בשלוותכם.
בבית אחד תאמרו: "קורונה" וילד מרגיש רעד בכל גופו, ובבית שני תאמרו: "קורונה" והוא מרגיש סקרנות וכוח. זה 

תלוי רק בכם, ההורים. 
מה לעשות אם נגזר עליכם לשבת בבתיכם? -

הפכו את הלימון ללימונדה.
"איזה כיף – אנחנו יחד. כמה טוב, נוכל ליהנות לנו בצוותא".

ומה לעשות כשנמצאים יחד כל כך הרבה זמן?
הו, הרבה מאוד!

כל מה שלא הייתם מספיקים לעשות בימים כתיקונם!
לפני הכול, התעדכנו בעדכוני משרד הבריאות. אל תזלזלו חלילה בהוראות.

להפך, קראו אותן יחד עם הילדים וחישבו איך מבצעים ומה עושים.
סדרו את היום. כך שהילדים ידעו מה קודם למה. מה חייבים לעשות מבחניתכם ומה לא. 
נצלו את הזמן להכין אוכל יחד עם הילדים, להסביר להם מה טוב לאכול ומה פחות טוב.

שחקו משחקים שונים יחד עם הילדים, אפשרו כמה פחות לבהות במסכים, יותר ביחד, בחבורה אחת.
אל תפתחו אתרי חדשות מול עיניהם, שלא יצפו ויראו את הדברים שעלולים להפחידם.
אל תדברו ביניכם על המצב מול פניהם, שלא ישמעו את מה שלא הייתם רוצים שידעו.

תנו להם לדבר על מה שמציק להם, לפרוק את אשר על לבם, לחלוק את הדברים עם האחים ואתכם.

והעיקר:
הפכו את הנטל להומור! 

צחקו על הקורונה, על השם שלה, על זה שהיא רואה ואינה נראית, או על זה שהיא עפה באוויר כמו ציפור.
המציאו עם הילדים שם אחר לקורונה,

הציגו הצגות על הקורונה, התחפשו לקורונה כל המשפחה יחד.
צלמו את עצמכם בכל מיני פוזות חמודות.

בקיצור, בזכות הקורונה החזירו את עצמכם לימי ילדותכם. 
האמינו לי, שבחיים של ילדות יש הרבה מאוד יופי, והעיקר, תמימות.

ולכל אורך הדרך, שאו תפילה לאלוקים,
שיהפוך לנו את הימים הקשים לימים פשוטים, קלים ונעימים.



רוצה לקבל עצות על חינוך ילדים מהסופרת מנוחה פוקס?
לקבל כלים ליצירת משמעת בלי רגשות אשם?

את מוזמנת להצטרף לקהילת "אימהות רגועות" עם מנוחה פוקס.
בקהילה תקבלי למייל שלך תוכן משמעותי לחינוך ילדייך וערך מוסף 

שיעזור לך בהצבת משמעת וסמכות בהנאה ובקלות.
תוך זמן קצר תגלי שילדייך יותר נוחים, יותר קשובים והרבה יותר רגועים.

הצטרפות לקהילת 'אמהות רגועות' הינה ללא עלות. 
ואת גם מקבלת מתנת הצטרפות מדריך מיוחד

7 צעדים קלים מאמא מתוסכלת 
לאמא מאושרת

איך מצטרפים?
על ידי שליחת מייל שבו תכתבי

 "גם אני רוצה להצטרף לקהילת אמהות רגועות", 
  m@mfux.co.il :את המייל יש לשלוח לכתובת

אמא רגועה = ילדים שלווים ורגועים

להזמנת ספרי מנוחה פוקס:
c5712111@gmail.com  02-5712111 

c5712111@gmail.com mfux.co.il 02-5712111 :להזמנת ספרים נוספים מסדרה זו צרו קשר

בסדרת הדינדונים תוכלו למצוא תשובה לכל שאלה.
אלו הנושאים שבסידרה ועוד רבים נוספים.



ִמי ּפֹוֵחד ִמקֹורֹוָנה???
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נכון, נגיף הקורונה מפחיד וגם  מגביל. 
אנחנו שומעים דיווחים אודותיו כל היום וכל הליל.

אבל, האם גם ילדינו חייבים לדעת הכול?
האם גם הם צריכים לקבל מידע מדויק ומקשה?

מה יצא להם מזה שיתעדכנו בכל דקה?

בסדרת ה תמצאו פתרון מעשי לכל בעיה ולכל שאלה,
והכל תוך כדי סיפור חמוד ומקסים לילדים.

מנוחה פוקס מלמדת שלב אחר שלב:
איך להתמודד עם נגיף הקורונה.

את כל ספרי מנוחה פוקס ניתן להשיג בטל' 02-5712111
C & P כל הזכויות שמורות ל"קו לקו" - הוצאת ספרי מנוחה פוקס

  E-mall c5712111@gmail.com 02-5712112 :טל' 02-5712111 פקס
mfux.co.il : אתר

, מנחת ההורים הוותיקה והמוכרת,  הסופרת 
מבססת את הרצאותיה ואת ספריה הרבים

על השיטה המעשית, שעזרה משך עשרות שנים לאלפי הורים.
סדרת הדינדונים תוביל אתכם שלב אחר שלב לפתרון כל בעיה, 

לבית נטול דאגות, המלא בשמחה ושלווה.
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