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 הודעת זכויות יוצרים
 מכון סמיתסוניאן 2020 ©

 כל הזכויות שמורות. מהדורה ראשונה 2020. 

 הודעת זכויות יוצרים

אין להשתמש באף חלק של  מודול זה או לשכפלו, או ביצירות נגזרות של מודול זה, לאף מטרה מלבד שימוש הוגן וללא אישור
 בכתב מהמרכז לחינוך המדע סמיתסוניאן

סמיתסוניאן מרכז חינוך מדע מעריך מאוד את המאמצים של כל האנשים המפורטים להלן בסעיף ההכרה בפיתוח קוביד-19!   
איך אוכל להגן על עצמי ועל אחרים? כל אחד ואחת מהם תרמו את המומחיות שלהם כדי להבטיח ש הפרויקט הזה הוא באיכות 

  .הגבוהה ביותר

  מיתסוניאן מדע חינוך מרכז מודול פיתוח

 מנכ"ל -ד"ר קרול אודונל 

אגף מנהל תוכנית לימודים ותקשורת -ד"ר בריאן 
  מנדל

  מנהל חטיבת שירותים מקצועיים -ד"ר איימי דאמיקו  

  מנהל המדיה הדיגיטלית אשלי דיס
מנהל תוכנית  לפיתוח מנהיגות ויחסים בינלאומיים -  

 קתרין בלנצ׳ארד

  מפתח לימודי מדע -אנדרה רדלוף    העורך המנהל -פטי מארון  

  מפתח לימודי מדע -לוגן שמידט   עוזר תוכנית -אלכסה מוגק 

  מפיק דיגיטלי -ריאן סימור    תכנית לימודים מומחה -חנה אוסבורן  

 יועצי פרויקט בכירים 

 ליסה א. קופר,  MD, MPH ד "ר מארק ספרנג'ר

 MD  ,אן מקדונו MPH ,קאסי מורג 

 ד"ר מרים ביגדלי  שווטה באנסל, דוקטורט 

התרומות של המרכז לחינוך המדע סמיתסוניאן: צוות התמיכה במודול, סוקרים טכניים ומגיהי תרגום מופיעים בסעיף הכרת 
  התודה

  SSEC ,ואשלי דיס SSEC,עיצוב פריסה על ידי ריאן סימור  SSEC  ,עיצוב כיסוי על ידי אשלי דיס 

קרדיתים  תמונה 

MAMS, דן היגינס  ;MS ,אליסה אקרט /CDC  :כיסוי 

SSEC, איור 1.1-קתרין בלנשרד 
SSEC, איור 1.2-קתרין בלנשרד 

  SSEC,איור 4.1-לוגן שמידט 
  SSEC,איור 5.1-קתרין בלנשר, 

  איור 7.1-ארין ליזט  

Ashley Deese
2



 קוביד-19! איך אני יכול  להגן על  עצמי ועל אחרים ?  מכון סמיתסוניאן  2020 © 

 הורים יקרים, מטפלים ומטפלות, מחנכותומחנכים, 

בעודנו מתמודדים ב קוביד-19 כקהילה גלובלית, זה יכול להיות קשה לבטא במילים מה שאנחנו מרגישים כמבוגרים ואף יותר 
מאתגר לדון ברגשות אלה עם אנשים צעירים. כשהאנשים הצעירים שנמצאים בהשגחתך יכירו את מדריך זה איתך, הם עשויים  
להציג שאלות מורכבות. מה זה "קוביד-19 "? מה קורה בעולם ואיך אנשים מרגישים לגבי זה? איך לשמור מרחק, לשטוף  ידיים,  

ולכסות את האף והפה שלנו כדי לעזור להגן עלינו? כיצד קוביד-19 משפיע על משפחות וקהילות? כיצד עדכון לגבי קוביד-19 יכול 
לעשות את ההבדל? אילו פעולות אוכל לנקוט כעת כדי להגן  על עצמי ועל אחרים? אין צורך לדעת את כל "תשובות" לכל 

 השאלות האלה. הדבר החשוב ביותר  שניתן להציע לצעירים הוא כנות וביטחון. 

הבסיס של חומר זה הוא במדע. אחת הדרכים הטובות ביותר  להיות נוח עם המצב המשתנה של העולם היא על ידי התחמשות 
בידע ושימוש בידע זה כדי לעשות את ההבדל בעולם. זה נכון גם לגבי  אנשים צעירים. כשבני נוער ברחבי העולם עוסקים 

בפעילויות שנכללות במדריך זה, הם ירכשו הבנה של המדע  העומד בבסיס קוביד-19. הם יוכלו לחלוק את הידע שלהם עם 
הקהילה שלהם, ליצור דרכים מוחשיות לנקוט פעולה בזמן מאתגר זה, ולהכיר את המקומות הטובים ביותר כדי למצוא מידע נוסף 

  בנושא.

אבל ידע חדש זה יכול להיות גם מפחיד ומבהיל עבור אנשים  צעירים. הם עשויים לדרוש ממך תמיכה והדרכה כדי לשים את הידע
החדש שלהם בהקשר  המתאים. שאלו את הצעירים סביבכם  איך הם מרגישים ומה הם חושבים על מה שהם למדו. אמתו את 

 השאלות שהם שואלים אתכם, גם אם הם שואלים אותם שוב ושוב.

משימות אלה נועדו להסתיים בשיתוף פעולה עם האנשים הצעירים שנמצאים בהשגחתכם. כל משימה מונעת על ידי שאלה 
שאנשים צעירים עשויים לשאול אתכם על COVID-19. כל משימה מתוכננת כדי לסייע לצעירים )ולכם(: 1( לגלות  התשובות 

לשאלה בסביבה שלך; 2( להבין  את המדע העומד בבסיס השאלה ולאחר מכן )3(  לספק הדרכה כדי לעזור לכם ולצעירים  שתחת 
 השגחתכם לפעול בהתבסס על הידע המדעי החדש שלכם. 

מה אנשים צעירים יכולים לעשות כדי להשתמש בידע  החדש שלהם כדי להגן על עצמם ועל אחרים? משימה 1 צריכה לעזור לך
ולכל אדם צעיר שתחת השגחתך כדי להבין מי הם, כך שהם  מוכנים טוב יותר להבין אחרים. דבר זה חשוב מכיוון שבזמן 

שתשלימו משימות 2-4, תוכלו לקיים אינטראקציה עם אנשים שאיתם אתם מבודדים או עם חברים או בני משפחה איתם אתם 
בקשר וירטואלי. אינטראקציות אלה יסייעו לספק את ההבנה  הבסיסית עבור משימות 5—7 כיצד להגן על עצמך ועל אחרים מפני

  .קוביד-19.

כהורה, מטפל או מחנך, ייתכן שתחליטו לדלג על  שאלות מסוימות, פעילויות או משימה שלמה, משום שפעולה זו עשויה לפעול 
בניגוד להנחיות המקומיות או  להדאיג אתכם. זה בסדר! אנא   התאימו אישית את האינטראקציות כך שהבריאות והבטיחות של 

 הצעירים  שתחת השגחתכם הם בעלי עדיפות עליונה.  

מכון סמיתסוניאן, אינו  נמצא בין המגיבים הראשונים, אבל  אנחנו מומחים בסיוע לצעירים להבין את המדע ואיך הוא משפיע על   
כמסגרת   (SDGs) העולם סביבם. כמו כן, אנו מאמינים מאוד בחשיבות השימוש במטרות פיתוח בר קיימא של האומות המאוחדות

להתמקד בפעולות בנות קיימא  המוגדרות ומיושמות על ידי בני נוער. במסגרת פרויקט סמיתסוניאן המדע למטרות גלובליות, 
קוביד-19! איך אוכל להגן על עצמי ועל אחרים? קשור למטרה 3 )בריאות טובה ורווחה( , מטרה 4 )חינוך איכותי(, מטרה  6 )מים 

אנו גם  מכירים בכוחו המדהים של שיתוף  .(SDG) נקיים ותברואה(, ואת המטרה 11 )ערים בר קיימא( של יעדים ברי הקיימא
 לשותפות ,(WHO) פעולה ועבודה בשיתוף פעולה הדוק עם אחרים, אפילו מרחוק. אנו אסירי תודה מאוד לארגון הבריאות העולמי
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InterAcademy (IAP),  אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, ועמיתינו בסמיתסוניאן על נקודות המבט שלהם ועל התמיכה הטכנית
שלהם בהבטחת הדיוק שבמדע. אנו אסירי תודה לקרן גורדון  ובטי מור על תמיכתם במהלך הפיתוח של מודול זה. בנוסף,  אנו  

על התרגומים וההגהה כדי להבטיח לצעירים ולכם — כהורים, מטפלים ואנשי חינוך  IAPאסירי תודה לארגון הבריאות  העולמי ו
  .בכל רחבי העולם — את היכולת לקיים אינטראקציה עם תוכן זה

המרכז לחינוך המדע סמיתסוניאן הופך את המדע למרגש ונגיש לילדים ובני נוער בכל רחבי העולם ומעודד אותם לחקור את האיך 
והלמה של דברים סביבם. פרויקט סמיתסוניאן מדע למטרות גלובליות משתמש במתודולוגיה חדשנית שבה ילדים ובני נוער 

לומדים תוך עשיה ו צריכים לגלות את התשובות בעצמם. הבנת היחסים בין בני האדם לבין הסביבה תעזור לנו לחיות בהרמוניה 
וגם להתכונן למגיפות עתידיות. עם כל המיתוסים והתפיסות  המוטעות שם בחוץ, חשוב לילדים ולנוער להבין את מהות המגיפה 

 הזאת ומה ניתן לעשות כדי למנוע מגיפות עתידיות." -
Dr. Soumya Swaminathan, מדען  ראשי, ארגון הבריאות העולמי  

"זה כל כך חשוב לילדים - בכל  מקום שהם נמצאים בעולם -  לפתח את ההבנה המדעית שלהם וחשיבה רציונלית. רק על ידי 
היכולת לקבל החלטות רציונליות המבוססות על המדע והראיות כל אחד מאיתנו יוכל להתאים את ההתנהגות שלנו  כדי לשמור 

על עצמנו ועל משפחותינו מפני זיהומים כגון קוביד-19."  -
INTERACADEMY פרופסור וולקר טר מאולן, נשיא שותפות 

קוביד-19, כמו כל מגיפה, הוא מפחיד. זה שינה את חיינו. אבל זה גם קירב אותנו  כקהילה גלובלית. אנחנו אולי חיים מעבר  
 לגבולות גיאוגרפיים, אבל כולנו במאבק הזה ביחד. ומדע - ופעולה - יכולים לעזור לנו לנצח  את הקרב הזה ביחד.

  להישאר בטוח. הישאר בריא. הישאר מעודכן. 

  בכל הכבוד,

  ד"ר קרול אודונל, מנהל  
  סמיתסוניאן מרכז חינוך מדע  
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  משימה 1: מה קורה בעולם עכשיו?
 

   גלה: איך החיים משתנים במהלך קוביד-19? )15-30( דקות
 

ייתכן ששמת לב כי הרבה השתנה בחודשים האחרונים.  המבוגרים סביבך אולי נראים לחוצים או חרדים.  ייתכן 
   שאתם מרגישים אותו הדבר, במיוחד אם יש  אתם צופים  בחדשות, מבלים במדיה חברתית,  או משוחחים עם חברים.

 
פרויקט  זה,  קוביד- 19! איך אני יכול  להגן על עצמי ועל אחרים? יעזור לך, ולקהילה שלך,  להבין את המדע של  הנגיף  

שגורם9לקוביד-19 ולנגיפים ווירוסים דומים לו. זה יעזור  לכם להבין איך נגיף  זה משפיע או  עלול  להשפיע  עליך בעתיד.  

   זה יעזור  לך  להבין את הפעולות שאתם יכולים לנקוט כדי  לשמור  על  עצמכם ועל  הקהילה שלך בטוחים.
 

בפרויקט זה, תוכלו לדון איך אנשים מרגישים לגבי הנגיף. אתם תחקרו את המדע של נגיף זה. תגלו את הפעולות של 
בריאות הציבור, שמתרחשות כעת או יתרחשו אותי בעתיד בקהילה שלכם כדי למנוע מלהתפשט מהקוביד-19. אתם 

   תנקטו בפעולות כדי לתמוך בבריאות הקהילה שלכם.
 

1.  תתחילו בשיחה. אתם יכולים לדבר  עם הורה, מטפל,  או מבוגר מהימן. שיחה  עם אח, חבר, או מישהו  שאתם יכולים 
 להתקשר בטלפון היא גם  כן דבר נפלא! באפשרותכם להשתמש בהצעה הבאה  כדי להנחות את השיחה שלכם. 

 
2. אם אתם יכולים לשבת פנים אל  פנים עם השותפים  שלכם. קחו 30 שניות לחשוב  על  שאלה  זו: איך  החיים  השתנו 

   לאחרונה  ואיך אני מרגיש או  מרגישה  לגבי זה ?
 

3. בחרו דובר  ומאזינים. במשך  2 הדקות הבאות, הדובר  יכול להשיב בחופשיות לשאלה זו. תפקידם של  המאזינים הוא 

   להקשיב באופן  פעיל,  אבל לא  להגיב.  לאחר  2 דקות החליפו תפקידים.
 

   4. חזור על אותו מודל  של  שיחה עבור  שלוש  השאלות הבאות:
 

 א. האם אני מבין או מבינה זה  קורה?          
 ב. מה הם הפחדים שלי  לגבי  קוביד-19? 

  ג. ממה אני מתרגש  או מתרגשת?
 

5.  לאחר  שתסיימו את השיחה, תודו לשותף  שלכם.  תוכלו כעת לדון בכל  דבר  שעלה בשיחה שאולי  תרצו לדבר  עליו 
 יותר לעומק.  מבנה השיחה הזה נקרא  דיאד.  זוהי דרך  לדבר על  דברים מאתגרים כך  שכולם יישמעו  ויחושו 

 מכובדים.1

 
 ✔ בטיחות רגשית: 

האם השיחה הזאת הייתה מפחידה? זה היה עצוב? האם זה היה מועיל? תראו את הפתק הזה  כאשר הרגשות  האלה 
  עשויים לעלות.  זה זמן  טוב לבדוק  עם מבוגרים מהימנים או חברים.

 
 

6.  במהלך  פרויקט זה,  תתבקשו  לאסוף את המחשבות,  הרגשות והמחקרים שלכם. זה  תלוי בכם איך תבחרו לרשום 
 אותם. רק  שמרו על המידע  בטוח. כדי לא  להתבלבל נקרא לזה "יומן" במשך הפרויקט.  ישנן מספר סיבות שונות לעשות  

  זאת:2
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    א . הרבה  דברים מתרחשים בעולם! אחת הדרכים הטובות ביותר כדי לעבד את  המידע ולדעת איך אתם מרגישים היא 
   לכתוב את זה.

 
   ב.  מדענים  שומרים רשומות! במהלך המחקר  שלהם,   מדענים אוספים נתונים על מה שהם לומדים כך שהכל נשמר  

 במקום אחד. 
 

   ג.  אתם חווים היסטוריה! זה אולי לא  מרגיש  ככה  עכשיו, אבל העולם  חווה אירוע היסטורי גדול. ההיסטוריה נשמרת  
ברמה העולמית והמדינה. אבל  אתם גם חלק  ממנה. יום אחד האנשים מהדורות הבאים ירצו  לדעת  איך זה  היה להיות 

 כאן עכשיו. 
 

7.  קחו קצת  זמן כדי לרשום איך  אתם מרגישים לגבי קוביד-19 ביומן שלכם. מה הניסיון שלכם עד כה? מה למדתם 

   משיחות הדיאדה שלך?
 

 

 

 להבין: איך הייתי מתאר את עצמי? )30 דקות(
 

1.  

1. הגיע הזמן ליצור את מפת הזהות שלך! מפת  זהות היא כלי גרפי שיכול  לעזור לאנשים להבין את הדברים שמעצבים 

אותם כפרט.  אתם יכולים לעשות את  זה  עם אחרים או בעצמכם. אתם יכולים לרשום את מפת הזהות שלכם ביומן 
 שלכם. 

  

 2. התחל עם השם  שלכם במרכז. 

   

   3.  ציירו מעגל  סביב השם שלכם.

 

4. ענו על  השאלה, "מי אני?" או "מה מתאר  אותי?" אתם יכולים להשתמש ברשימה הבאה של  קטגוריות כדי  לעזור,  

   אבל לא להרגיש מוגבלים  רק  את הדברים ברשימה זו.
 

   גיל   בית הספר/בכיתה     מוצא אתני   

   מין   לאום   דת

תכונות פיזיות )גבוה, שיער  שחור,     
   עיניים כחולות, מרכיב משקפיים(

 

תחומי עניין, תחביבים, או דברים   
   שאתה אוהב לעשות  בשביל הכיף

   רקע משפחה/מוצא  

כל דבר  אחר שאתם יכולים  לחשוב    
   עליו!

תפקידכם במשפחה )אחות, בן,  בן    
 דוד( 

תכונות אישיות )רם, מצחיק, עצוב,  
 סוג(

2. 

5.  אם תרצו, תוכל להשתמש באובייקטים מסביב לבית כדי ליצור את המפה  שלכם.  כדי  לשמור  על המפה  שלכם,   

   באפשרותכם לצלם תמונה או לשמור אותה בזיכרון.
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6. נערה צעירה בשם  עדה יצרה שתי גרסאות של מפת  הזהות שלה כדי שתוכלו לראות: היא תוסיף את הדברים האלה 
   למפה שלה בסוף כל שורה:

 

 
 

         איור  1.1 זוהי מפת זהות דוגמא 

 
 

  
 

 
 

     א.  אחות גדולה
  ב.  אוהבת פילים

    ג. רוצה לנסוע לעיר גדולה
    ד. אוהבת ממתקים

 ה.  מאזינה המון מוסיקה
 ו. רוצה ללמוד  לתפור 

 ז. החברה הכי טובה שלי היא נינה 
     ח. בכיתה ז )בית ספר  יסודי(

 ט. מבלה הרבה זמן בטבע 

 י. הצבעים האהובים עלי הם כתום וירוק 
 
 
 

 

איור 1.2 עדה עשתה מפת זהות עם חפצים מרחבי 

 ביתה. הם מוצגים כאן

 

 
 
7. מפת הזהות הפיזית של  עדה  כוללת את  

 הדברים האלה )יחד  עם דגל מארצה(: 

 

     א.  חתיכת פאזל כי אחיה הקטן אוהב חידות
  ב.  דגם של  פיל,  שהוא החיה האהובה עליה

    ג. גלויה מעיר גדולה כי היא  רוצה לנסוע לשם
    ד. פירות כי היא אוהבת ממתקים

 ה. אוזניות כי היא מאזינה להרבה מוסיקה
 ו. מחט וחוט כי היא לומדת  לתפור 

    ז. צמיד מהחברה הכי טובה שלה, נינה
     ח. כרטיס עם  האות "ז" כי  היא בכיתה ז
 ט. עלה כי היא מבלה הרבה זמן בטבע 

י. עיפרון כתום וירוק  עבור הצבעים האהובים 

עליה

 

 

 

8. מה כללתם במפת הזהות  שלכם? רשמו ביומן או בזיכרונכם. אם אתם עושים פעילות זו  עם מישהו אחר, אתם  יכולים 
 לדון על  מפות הזהות ביחד.  להלן שאלות כדי  להנחות את החשיבה שלכם: 

 
 א.  איך  מפת הזהות שלכם עשויה להשתנות לאורך זמן? 
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 ב.  כמה  שליטה יש  לכם על הדברים במפת הזהות שלכם? 
    ג.  איך  דברים על  מפת הזהות שלכם משפיעים  על ההחלטות שאתם מקבל  בחיים?

 
 שלכם.  החיים על  משפיעים שלכם הזהות מפת על  הדברים איך על  לחשוב נסו עכשיו .9
 

 רוצים אתם ומה יודעים שאתם מה על מפה ליצור  הזמן הגיע .19-לקוביד בחזרה  שלכם הלב תשומת את השיבו .10
 . 19-קוביד על  ללמוד

 
 11. ביומן שלכם, אתרו אזור חדש וכתבו במרכזו "קוביד-19". ציירו סביבו מעגל. 

 
12. כתבו את מה שאתם יודעים או חושבים  שאתם יודעים על קוביד-19. הנה דברים  שעשויים לעזור  להנחות את 

 החשיבה שלכם: 
 

 מה זה? האם אתם יכולים לראות, לטעום, או לגעת בו? 

האם יש דברים  שאתם יכולים לעשות  כדי להגן  על   
 עצמכם מפני זה? 

איך אנשים נדבקים בזה? האם יש אנשים שנוטים  
 יותר להדבק  בזה מאשר אחרים? 

 מה זה עושה  לקהילה  שלכם? מה זה עושה  לעולם? 

 
13.  אין צורך בכל התשובות  עכשיו. אם יש לכם  שאלות  על קוביד19  רשמו אותן. במהלך העבודה, ייתכן שתוכלו  לענות  

 על כמה מהן. ייתכן  שיש לכם  שאלות נוספות להוסיף למפה שלך. באפשרותכם לשוב לשאלות אלה בסוף כל  משימה.
 

 

 

 
 מה הם דברים שאנחנו יכולים לעשות  כדי להרגיש בטוח? )30-45 דקות( 

 
 COVID-19 .1 מפחיד את כולם. אבל יש כמה  דברים  שאתם יכול לעשות כדי לעזור  לכם להרגיש בטוחים:

 
א. האם יש  דברים שאתם  עושים בבית שלכם ושגורמים  לכם להרגיש  בטוחים יותר? ערכו  רשימה  של הדברים האלה 

 ביומן שלכם.
 ב. דברו עם אחרים בבית  שלכם  על המשך יישום הדברים האלה.

 
 

 בטיחות פיזית: שוחחו עם מבוגר  כדי  לוודא שהדברים האלה עולים בקנה אחד עם הנחיות הבטיחות המקומיות
      

2. שיטה נוספת שאתם יכולים להתאמן בה בכל פעם שאתם מרגישים חרדה,  עצבנות, או  פחד ההיא נשימות.  
 נסו את זה:

 א.  אם זה  נוח לכם, התחילו בעצימת  עיניים.
 ב.  שימו לב  למה שאתם  שומעים ומה שאתם מריחים בחלל שסביבכם.

 ג.  שימו את  הידיים על הבטן, ממש מתחת לטבור  שלכם .
 ד. שאפו אוויר  דרך  האף  שלכם. בעודכם לוחצים על  הבטן מלאו אותה באוויר. 

 ה. נישפו דרך  הפה ודחפה החוצה את כל האוויר  שהיה בבטן שלכם. 
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ו. עשו  זאת ארבע פעמים נוספות או פעמים רבות ככל שתצטרכו כדי  להרגיש  יותר  רגועים ובטוחים.3 זכרו  כי לא  משנה 
מה קורה, אתם לא לבד. מדענים, חוקרים ועובדי בריאות  בכל רחבי העולם עובדים  על מציאת פתרונות לקוביד-19. הם 
עובדים כדי לשמור  על כולנו  בטוחים. אתם תקראו ציטוטים מחלק מהם לאורך  הפרויקט הזה.  לפני  שתמשיכו למשימה 

 הבאה, הנה כמה עובדות בסיסיות לגבי קוביד-19 שיעזרו לכם להתחיל. 
    
 

 3. מה זה "קוביד-19":
 

א.  קוביד-19 היא מחלה. היא נגרמת  על ידי נגיף שנקרא  SARS-COV-2. מדענים חושבים שהווירוס הזה  
התפשט לראשונה מבעל  חיים לאדם. מדענים יודעים כעת כי הוא יכול להתפשט מאדם אחד לאדם אחר.  מדענים  

 מנסים לברר פרטים נוספים כדי לדעת אם הנגיף הזה ו זה יכול להתפשט  מאנשים בחזרה  לבעלי  חיים. 

 
ב.  SARS-COV-2 הוא חלק  ממשפחה של  וירוסים הנקראים "קורונוירוסים". האיור על העטיפה של  מודול  זה  

הוא של נגיף הקורונה. הם נקראים כך כאשר המדענים מסתכלים עליהם תחת מיקרוסקופכי המבנים המחודדים 
 הבולטים מהנגיפים נראים כמו כתר או "קורונה" בלטינית5

 
ג.   קשה לעקוב אחר נגיף הקוביד-19 כי נדרשים בין 1 ל  14 ימים לאנשים עד שהם מרגישים חולים או עד  שיש   

 להם תסמינים. 
 

ד.  תסמינים זה מה שאנשים מרגישים כשהם חולים. התסמינים של קוביד-19 עשויים לכלול:  חום, שיעול  יבש,  עייפות,  
כאבי גוף,  קוצר נשימה או  קשיי נשימה. אנשים מסוימים עשויים גם לאבד  את חוש הריח או חוש  הטעם  שלהם. אף גדוש,  

 נזלת או כאב  גרון יכולים להיות בין התזמינים, אך  הם נדירים.
 

ה.  חלק  מהאנשים שחולים בקוביד-19 לעלולים להיות חולים קשה ולפתח  קשיים בנשימה.   לאנשים מבוגרים וכאלה עם  
    מצבים רפואיים אחרים יש סיכוי יותר גבוה להיות חולה מאוד, אם כי  זה יכול לקרות  לכל אחד.

 
ו.  יש אנשים שנושאים את הנגיף בגופם ואף פעם לא יראו תסמינים כלשהם ולא ייראו חולים. למרות זאת, הם עדיין 

 יכולים להעביר את המחלה לאחרים. זה נקרא  להיות "ללא תסמינים". 
 

ז. נגיף  זה משפיע על בריאותם של אנשים בכל  רחבי העולם. הוא גם משנה את  איך אנשים מתקשרים זה  עם זה,  איך  
הם עושים עסקים, השפעתם על  כדור הארץ, ואם שהם  מרגישים הוא נכון ולא נכון. תוכלו  ללמוד  עוד  על ההבטים 

 החברתיים, הכלכליים, התרבותיים, הסביבתיים והאתיים      לאורך  כל הפרוייקט.  חפשו מידע ממומחים ובפעילויות.
 

 4. המחלה מתפתחת. לקבלת המידע העדכני ביותר,  עיינו בסעיף המקורות הנוספים שלהלן. 
 

5. דבר  אחד שאתהם יכול  לעשות כדי להרגיש מוגנים יותר מקוביד-19 הוא ללמוד  עוד  על  זה.  ככל  שמבינים יותר,  
   מפחדים פחות. ככל  שמבינים יותר, כך  ניתן להגן על  עצמינו יותר.

    
"תמיד מתרחשות  שתי  מגיפות. הראשונה  והברורה  ביותר היא  זו שכרוכה  בהתפשטות מחולל המחלה,  

הנגיפים,  החיידקים וכיו"ב ברחבי העולם.  המגיפה   השניה  גורמת נזק באותה   מידה  אבל לא תמיד מוכרת או  
מכונה  בשם.  פחד. לפעמים  הפחד פשוט יבזבז זמן ומשאבים כשאנשים מנסים לעשות משהו.  צפו ובחנו 
אם תגובות  האנשים  שסביבכם ותגובותיכם  עצמן מבוססות  על פחדים  או על עובדות.  אם אי  פעם  רוצים  
שאנשים יקשיבו ויפעלו  בהתבסס על  העובדו  תחייבים  בראש וראשונה  לטפל בפחד" - אנא מקדונו,  קצין  

 חירום בריאות הציבור,  שירותי  בריאות  תעסוקתית  סמיתסוניאן, ארה"ב. 
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6.  בשאר הפרויקט הזה, תוכלו ללמוד על היבטים רבים של קוביד-19. במקרים מסוימים, תלמדו ישירות ממדענים 
וחוקרים העובדים ברחבי העולם. תקראו ציטוטים מהם לאורך הפרויקט הזה. תוכלו למצוא תשובות לרבות מהשאלות 

 שחשבתם עליהן קודם לכן ואני מקווה שתרגישו בטוחים יותר!
 

 

 
 

 משאבים נוספים:   

 
   

שאלות ותשובות של ארגון הבריאות העולמי על  קורונאווירוסים: סקירה כללית של הסימפטומים שלה, וכיצד להגן  על  
 עצמך. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
 

COVID- סקירה של וידאו של :COVID-19 שיטות לאיתור, מניעה, תגובה ובקרה של וירוסים נשימתיים מתעוררים כולל
 19 ואחרים.

https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov 

 

  

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov
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 משימה 2: איך שמירת מרחק מאחרים יכולה לעזור?
 

 
 גלו: האם אנשים סביבכם שומרים על מרחק אחד מהשני? )15-30 דקות( 

 
 1. תחשבו על השאלות הבאות. כתבו את  המחשבות שלכם ביומן שלכם. 

 
  מאשר יותר מהשני אחד מרחק על  לשמור שצריך כך על  מדברים שלך בקהילה או בבית שאנשים  שמעת האם א.

  ?קורה שזה חושבים אתם למה בעבר?
 
  לגבי מרגישים אתים  מרחק?איך על  שמירה לגבי שמנחות גרים אתם בה המקומית מהרשות הנחיות יש האם ב.
 ?זה
 
 הייתה הממשלה אם מרגישים הייתם איך  זו:  שאלה  לע ענו  גרים,  אתם שבו  בבית להישאר הנחיות כרגע  אין אם  ג.

 ?חודשים או שבועות   במשך אותו  לעזוב  ולא בבית להישאר לכם מורה
 

 . שלכם ביומן שלכם ההערות את רשמו הבאות.  השאלות באמצעות בביתכם מהאנשים אחד  כל ראיינו .2
 

 ?לא  למה או כן למה עכשיו? אחרים מאנשים מרחק  על שומרים אתם האם א.
 
 ?ואיפה מתי כן,  אם לאחרונה? חולים אנשים עם  במגע באתם האם ב.
 
 למה או כן למה שלכם? לבית מחוץ מאנשים מרחק  לשמור  צריכים שלכם בבית האנשים שכל  חושבים אתם האם ג.

 ?לא
 

 
   דרך באותה שתקבלו התשובות את רשמו השאלות. אותן את כולם את  שאלו סקר,  עורכים אתם כאשר למידה:  עצת
 ! יותר  מאוחר מגמות לאתר שתוכלו כדי  ביחד שלכם  התשובות כל את שמרו  פעם.  בכל

 
 

 ✔ בטיחות רגשית: 
לפעמים אנשים לא אוהבים לדבר  על ההרגלים האישיים  שלהם. זה בסדר!  אתם יכולים לדלג  על  שאלה.  או פשוט  לשאול  

 את השאלה האחרונה על מה שהם חושבים שאנחנו צריכים לעשות?

 

 

 להבין: למה המרחק כל כך  חשוב? ) 45 דקות(
 

 1. תחשבו על ההיבטים החברתיים של הבעיה בקהילה שלכם בעת קריאת הציטוט הבא ממומחה.

 

"קוביד-19 מתפשט באמצעות העברה טיפתית. טיפות אלה עוברות מאדם אחד למשנהו, כולל מהידיים שלנו. 

תחשבו על יום טיפוסי בקהילה שלכם. אתה מברכים אנשים רבים עם לחיצות ידיים, חיבוקים, ונשיקות. אתם קונה 
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דברים בחנות באמצעות כסף שעבר מאדם לאדם. אתם כל הזמן באים בקשר הדוק עם אנשים וחפצים. כל אלה הן 

הזדמנויות להפצת נגיף הקוביד-19. הגבלת הקשר ההדוק הזה מפחיתה הדבקה בקהילה."  -קאסי מורגן, רכזת 

 קיימות של KUUNIKA, קופר סמית, מלאווי.

 

2. כדי להבין מדוע המרחק הוא כל כך חשוב אתם צריכים להבין שלושה דברים אחרים על קוביד-19: העברה טיפתית, 

 להיות ללא תסמינים, ומגע. נסו פעילות זו:

 

א. נשמו נשימה איטית וארוכה לתוך כוס יבשה או על המראה. התבוננו והרגישו את החלק הפנימי של הכוס או המראה.

 ב. האם אתם שמים לב שזה מרגיש רטוב? זוהי דוגמה אחת של העברה טיפתית. 

 

 3. קראו את הפרטים הבאים כדי לקבל מידע נוסף:

 

נעשית באמצעות טיפות קטנות מאוד של נוזל שמגיע מהריאות, האף והפה. כאשר אנשים משתעלים, מתעטשים, או 

מדברים, טיפות יכול לצאת מהגוף. טיפות אלה יוצאים מהגוף דרך רוק וריר. העברה טיפתית מורכבת בעיקר מים. כל 

   האנשים, לא רק אלה החולים, מפזרים טיפות.

 
העברה טיפתית יכולה  להיות בגדלים  רבים ושונים. התעטשות ושיעול יכולים  לייצר טיפות  גדולות יותר.  טיפות אלה 
יכולות להדביק בקוביד-19 אם האדם נגוע בנגיף. כאשר   אנשים בריאים באים במגע  עם העברה  טיפתית מאדם  עם 

קוביד-19 הנגיף יכול להתפשט אליהם. יש אנשים שנושאים את הנגיף בגופם לעולם  ללא תסמינים כלשהם או שאינם 
     נראים חולים. ובכל זאת,  הם עדיין יכולים להעביר את  המחלה לאחרים זה נקרא להיות "ללא תסמינים".6

 
להיות ללא תסמינים אומר שאתם עדיין יכולים להפיץ  את  הנגיף לאנשים אחרים באותן דרכים כמו אנשים  שחשים  

 חולים. זה קורה  דרך התפשטות ומגע  טיפתי. 
 

 ישנם סוגים שונים של מגע שיכול  להפיץ את  המגע הטיפתי בין אנשים:
 

א. מגע ישיר -  כל אדם שנמצא בקשר  הדוק )בתוך 2 מטרים( עם מישהו שיש  לו תסמינים נשימתיים )שיעול(. הסיכון 
הוא בחשייפה ישירה של   הפה, האף  או העיניים למגע   הטיפתי מהחולה. במצבים אלה, אנחנו נוטים יותר לנשום  

 את הנגיפים כאשר א דם חולה משתעל, מתעטש,  או מדבר. 
 

ב. קשר עקיף - מגע  טיפתי המכיל את הנגיף  משיעול, התעטשות,  שנחתו על איבר כמו היד  שלך, או  עצם כמו שולחן, 

ידית דלת, או  מעקה.  נגיף הקוביד-19 יכול להישאר  שם  במשך זמן מה.  לפעמים הוא שורד  מספר  שעות ולפעמים עד  
 מספר ימים. כאשר  אדם אחר  נוגע בפניו, בפה,  באף או בעיניים, הנגיף נכנס לגוף שלהם. 

 
 

חשוב להבין איך העברה טיפתית היא  גורם חשוב בהתפשטות הקוביד-19.  זכרו כי נגיף  הקוביד-19 ניתן  
 להעברה מאדם  לאדם באמצעות טיפות אלה. 

  
בטיחות פיזית: בטיחות חשובה תמיד כאשר לומדים על מחלות כמו קוביד 19. במקרים אלה, עדיף להשתמש 
וללמוד על מודל מאשר על הדבר האמיתי. כפי שלמדתם קודם לכן, העברה טיפתית מורכבות בעיקר מים. אז 

 במקום ללמוד ליה משיעול אמיתי או התעטשות, תוכלו ללמוד על מודל שבו נשתמש במים.
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4. עכשיו תוכלו ליצור מודל של העברה טיפתית. מודל מים זה יעזור לכם לראות איך טיפות מים יכולות לנוע. 
תצפיות אלה עשויות לעזור לכם לחשוב על כמה רחוק צריך להיות מאחרים כאשר הם משתעלים,מתעטשים או 

 מדברים.

 

תצטרכו את החומרים האלה: קערה או כוס עם מספיק מים כדי לאחוד ביד שלכם, מטלית כדי לנקות את המים 
 מהידיים ומהשטחים, מכשיר מדידה כדי לסמן מרחקים מהקיר.

 

בטיחות פיזית: אנא בקשו סיוע מאדם מבוגר בבית שלכם. לפני תחילת הניסוי הזה, אתם צריכים  לשטוף  את  
 הידיים במשך 40  שניות עם מים וסבון.

 
5. אתרו שטח  פתוח עם קיר בתוך  הבית או מחוצה לו. וקבלו אישור להרטיב  קצת את האזור, כגון חדר אמבטיה  

 או קיר חיצוני. דרישות מיקום: 
 

 א. אתם צריכים להיות מסוגלים לעמוד קרוב מאוד  לקיר. 

 
 ב. אתם צריכים להיות מסוגלים לעמוד לפחות 2 מטרים ) 4-6 צעדים( או יותר מהקיר בלי  שום דבר בדרך  שלכם. 

 
 6. באמצעות מכשיר  המדידה  שלכם, סמנו את המרחקים  הבאים מהקיר על הרצפה : 

   מ', 1.0 מ',  1.5 מ',  2.0 מ',  או פשוט ספרו צעדים )צעד אחד  מהקיר,  2 צעדים, 3 צעדים, 4 צעדים 0.5(.
   

 7. עמדו מול הקיר על סימן 0.5 מ 'או 1 צעד עם קערה של מים.

 

8. כעת תדגימו כיצד העברה טיפתית עוברת מהפה והאף שלכם, משיעול או התעטשות בהתזת המים 
 לעבר הקיר. כדי לעשות זאת:

 

 א. החזיקו ביד אחת את הקערה עם המים מתחת לסנטר שלכם ומנעו טפטוף.

 

 ב. תטבלו את היד השנייה במים והרטיבו את כל האצבעות.

 

 ג. צרו מכף היד אגרוף. הרמו את האגרוף במהירות ך מהמים מעל הקערה.

 

ד. הקפיצו רק את האצבעות 2-3 פעמים לכיוון הקיר. חלק מהמים יתיז מהיד שלכם לכיוון הקיר. התאמנו 
 ומצאו דרך מתאימה שתאים לכם.

 

 

 9. תסתכלו מקרוב על המראה הטיפות על הקיר והרצפה מולכם. ציירו את התצורה ביומן שלך.

 
 א. האם כל הטיפות באותו גודל?

 ב. לאן הגיעו הטיפות על הקיר, אלה הגבוהות והנמוכות ביותר?

 ג. כמה קרובות הטיפות זו לזו?

 ד. האם יש עוד טיפות על הרצפה או הקיר?
 

 10. השתמשו במטלית שלכם כדי לנקות ולייבש את הקיר והרצפה.
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11. חזרו על הניסוי במרחקים של 1.0 מ ')2 שלבים(, 1.5 מ' )3 שלבים( ו-2.0 מ' )4 שלבים( מהקיר. לנקות 
 ולייבש את הקיר והרצפה בין כל שלב.

 
12. השוואת ממצאי התצפיות שלכם במרחקים השונים. ציירו תרשים ביומן שלכם כדי להשוות את הנתונים 

 עבור כל מרחק.
 

13. אם טיפות מים הגיעו אל הקיר במרחק 2 מ ')4 צעד( נסו את זה: המשיכו לנוע רחוק יותר מהקיר במרווחים 
 0.5 מ' )1 צעד( כדי לראות כמה רחוק אתם צריכים להיות עד אשר הטיפות לא מגיעות אל הקיר.

 
 א. מהו המרחק הגדול ביותר שאתם יכולים להתיז ף טיפות אל הקיר?

 
 ב. כתבו את התצפיות שלכם ביומן שלך.

 
14. זכרו, המים מדמים טיפות נגועות פוטנציאליות שעוזבות את הגוף כאשר אתם משתעלים,  מתעטשים,  מדברים, או  

נושמים. בהתחשב בתצפיות שלך  של מודל זה, מדוע המרחק הוא גורם  חשוב כשמתכננים איך  להגן על  עצמיכם ועל  
 אחרים? כתבו את הרעיונות שלכם ביומן שלכם.  

 
 

 פעלו: מה  אתם  יכולים לעשות  או לשתף בנוגע למרחק פיזי? )15-30 דקות(

 
 

 1. תחשבו על נקודות מבט  כלכליות, תרבותיות וחברתיות של הבעיה  כפי שתקראו מהציטוטים הבאים ממומחים.
 

 
"כלכלה  היא  התמונה הגדולה   של מה קבוצות  של אנשים עושות כדי לשרוד.  הצורך לשרוד את האיומים  המיידיים  

של רעב, חוסר במחסה, ביטחון,  מים  ופרנסה עבור אדם, משפחה  או  קהילה   הוא  המניע החזק ביותר של  התנהגות.  
אם אתם  לא יכולים לקנות  מספיק   מזון לשבועיים, או לא יכולים למצוא מחסה עם  הפרדה   של 2 מטר  מאנשים  

אחרים במשך שבועיים, אתם לא  תוכלו לציית לדרישה לשמור על  מרחקים חברתיים או למלא אחרי  החוק   שדורש  
להישאר בבית.  הצורך שלכם לאכול או למצוא  מים יגרום לכם להיות מחוץ לבית ולבוא במגע עם אחרים.  אם  זה  לא  

קצין חירום  בריאות   ,MD, MPH ,מובן ולא נלקח בחשבון, אז התגובה למגיפה לא מתוכננת כראוי."  -אן מקדונו
 הציבור, שירותי בריאות  תעסוקתית סמיתסוניאן, ארה"ב 

 
"במהלך מגיפה, ההמלצות  המונחות על ידי  המדע  עשויות להתנגש עם אמונות תרבותיות  של אנשים ועם ערכים 

שלהם.  לדוגמה, בתרבויות  מסוימות, הערך על מפגשים קבוצתיים  לפולחן דתי  או אירועים מיוחדים אחרים  הוא 
גדול מאוד. אנשים  מסוימים עשויים  לתפוס המלצות בריאות הציבור לשמירת מרחקים חברתיים  או למניעת   מגע  
פיזי קשה  לקבלה.  הם יכולים  לבחור שלא לעקוב אחר  המלצות הרחקה  אלה."  — ד"ר ליסה   קופר,  ג'ון  הופקינס 

   אוניברסיטת, ארה"ב וגאנה 
 

 2. כתבו את התשובה לשאלה זו ביומן שלכם: 
 

 א. האם אתם חושב שמרחק פיזי  יכול לעזור  להגן עליכם  מפני הנגיף שגורם  לקוביד-19?
 ב. האם אי פעם תשנו את התשובה  שלכם? למה כן או  למה לא?

 
 3. עכשיו  שאתם מבינים יותר את הצורך בשמירת מרחק  פיזי, בחרו  דרך לשתף  את את הידע שלכם עם אחרים.
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 א. בקשו  ממישהו בבית שלכם  לנשום לתוך  כוס. האם הם רואים טיפות נשימה. 
 ב. השתמשו בקערה  של  פעילות מים כדי  לדגמן את  התפשטות טיפות עם  מישהו בבית שלכם. 

 ג. ספרו לאחרים על  איך טיפות נשימה מתפשטות וחשיבות השמירה על  המרחק הפיזי. 
 ד. הכינו ציור או  כרזה, הציגו אותו, הכינו  פודקאסט,  או הקליטו וידאו.   

 
4. במשימה הראשונה,  קראתם  שקוביד-19    עשוי לשנות איך אנשים מרגישים לגבי מה נכון ולא  נכון )זכרו כי זה  נקרא  

 אתיקה(. תארו לעצמכם שמישהו אמר לך, "אני  לא צריך  מרחק פיזי.  אני לא חולה". 
 

 א. תחשבו על  איך  זה עלול לגרום לכם להרגיש.  האם אתם חושבים שזה נכון או לא  נכון?
 ב. מה הייתם אומרים לאדם הזה? 

 
5. זכרו  שגם קראתם איך  קוביד-19 משנה איך  אנשים עובדים. זה נקרא השפעה  כלכלית. יש אנשים  שלא מתרחקים 

פיזית כי הם צריכים לעבוד בחללים  קרובים. מה אתם חושב? האם זה בסדר  להיות קרובים פיזית לאחרים אם זה  אומר  
 שיש עבודה  וכדי להביא  הביתה כסף לאוכל,  גם אם זה  עלול לגרום  להתפשטות הקוביד-19?

 
 
 

 

 

  משאבים נוספים:  
 

WHO  הדרכה למרחקים חברתיים 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=emb_title
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משימה 3: איך לכסות את  האף ואת הפה שלנו יכול  
 לעזור? 

 

 
 גלו: האם האנשים בבית שלך מכסה  את אפם ואת פיהם? )15 דקות( 

 
 1. תחשבו על השאלות האלה בעצמכם תחילה. ואז  לשאול את האנשים בביתך את השאלות הבאות: 

 
 א. האם אתם מכסים את האף והפה כשאתם מתעטשים  או משתעלים?

 ב. האם אתם חושבים שכיסוי האף והפה שלכם יכול לעזור להגן  עליכם מפני הנגיף  שגורם  קוביד-19?
 

 ✔בטיחות רגשית: 
לפעמים אנשים לא אוהבים לדבר  על ההרגלים שלהם.  זה בסדר! אתם יכולים לדלג  על השאלה.  או לשאול  אותה  בצורה  

 אחרת כגון, "האם אנשים צריכים לכסות את האף והפה  שלהם כאשר  הם מתעטשים או  משתעלים? 
 

 

2. כבר  למדת כי הנגיף  שגורם  קוביד-19 יכול להתפשט  דרך  טיפות רוק. כאשר  אתם עורכים את הסקר שלכם, תתרגלו  
מרחקים פיזיים ולהישאר  לפחות 2 מהאנשים שאתם סוקרים )גם אם הם מהמשפחה שלך(.  זה יעזור לך להתאמן  להגן  

 עליך מפני  טיפות רוק . 
 

 3. קראו  פרספקטיבה חברתית זו ממומחה על  למה המרחק הפיזי הוא כל  כך  חשוב: 
 

"המרחק החברתי הוא באמת חשוב  עבור  קוביד-19 כי אתם יכולים להיות חולים ומדבקים ועדיין להראות ולהרגיש  
בריאים... אין לנו  רמזים התנהגותיים שאנחנו נוטים להסתמך עליהם. 'הו,  האדם הזה  מושך  באף או מתעטש או  נראה  

שיש לו חום גבוה, אז אולי צריך  לשמור  על המרחק שלי"  – 'שבטה בנסל,  דוקטורט,  פרופסור  חבר לביולוגיה,   
 אוניברסיטת ג'ורג'טאון,  ארה"ב 

 
4. אבל מה צריך לעשות אם לא  תמיד ניתן לשמור  על  מרחק פיזי? אחרת איך  אתם יכולים למנוע הדבקה  דרך  טיפות 

 רוק? כתבו את הרעיונות שלכם ביומן. 
 

5. במדינות מסוימות, אנשים לובשים מסכות או כיסוי בד אחר על  האף והפה. מסכות הן  דרך  אחת לנסות למנוע את 
התנועה של טיפות  רוק.  מדינות מסוימות מאפשרות לאנשים לבחור אם הם רוצים לחבוש  מסכה. מדינות אחרות  אומרות 

לאנשים שהם חייבים לחבוש מסכה. אתם יכולים לשאול  את המבוגרים בבית שלכם כדי לגלות מה המדינה שלכם  
   .אומרת על  לבישת מסכות

 
על  פי ארגון הבריאות העולמי,  דרך נוספת למנוע  את התנועה של טיפות רוק  היא על  ידי "...  לכסות את הפה והאף עם    

מרפק כפוף שלך או מטפחת כאשר משתעלים או מתעטשים. ואז להיפטר מיד  מהמטפחת ולשטוף את הידיים.  למה? 
 בגלל שטיפות הרוק  מפיצות את הווירוס6." 

 
גם אם אתם מרגישים בריאים, תמיד  צריך  לכסות את האף ואת הפה בדרך  כלשהי כאשר  אתם מתעטשים או משתעלים.  
זה חשוב כי ייתכן שעדיין יש  לך את  הנגיף שגורם קוביד-19, גם אם לא מרגישים חולים. זה אומר  שאתם יכולים בטעות  

 להפיץ את הווירוס לאנשים או למשטחים מבלי להבין את  זה7
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 להבין:  איך  לכסות את האף והפה  יכול לעזור? )15 דקות(

 
1. במשימה האחרונה, אתם מודדים כמה רחוק טיפות רוק יכולות להתפרס. עכשיו תוכלו למדוד איך כיסוי האף והפה 

 שלעם יכול לעזור להגן עליך ואחרים מפני טיפות רוק.

 2. צריך את החומרים האלה:

  א. קערה עם כמות קטנה של מים, מטלית לנקות מים מהידיים ומהמשטחים, בד להחזיק מול הפנים שלך

3. מצאו אזור שבו אפשר בקלות לראות איפה טיפות של מים, כגון הקיר שבו השתמשת משימה מספר 2, עץ, לכלוך, או 

 אריח רצפה , או על פיסת עיתון.

 4. טובלים את היד בקערה של מים. לדמות טיפות רוק משיעול או התעטשות על ידי התזט מים מהיד שלך.

 5. תראו איפה הטיפות נחתו.  ציירו ורשמו את התצפיות ביומן.

 6. עברו לאזור חדש ללא טיפות כדי שתוכלו לנסות שוב.

 7. בקשו ממשהו בבית להחזיק עוד פיסת בד 3-5 ס"מ מול היד שלך. בד זה מדמה מסכה, רקמה נקייה, או מרפק כפוף.

 8. טובלים את היד במים שוב לדמות טיפות רוק על ידי התזת המים מהיד שלך.

 9. תראו איפה הטיפות נחתו. ציירו ורשמו את התצפיות ביומן.

 10. איך הבד שינה את האופן שבו הטיפות התפזרו? האם הם התפזרו כמו שעשו בצעדים 4 ו-5.

11. הייתם צריכים לשים לב שהבד  עצר כמה  טיפות מים מלהתפזר למרחקים ארוכים.  זה הראה  כיצד מסכה, ממחטה 
נקייה, או מרפק כפוף  יכולים לחסום כמה טיפות רוק. שימוש במסכות, בממחטות או במרפק  כפוף יחד  עם הרחקה פיזית  

COVID-196 ושטיפת ידיים יכול לעזור  להגן עליך ועל אחרים מפני הפצת הנגיף שגורם     
12. קרא את המבט החברתי הזה ממומחה על למה זה כל כך חשוב לשנות את ההתנהגות שלנו כדי להגן עלינו מפני 

 הנגיף שגורם קוביד-19: 

 

"זהו וירוס חדש, כך שלגופנו אין את החסינות הטבעית... ואין לנו שום הגנה כיחידים... לאורך זמן אולי יש ראיות 

נוספות   שאנשים מסוימים באוכלוסיה שלנו אולי היו מוגנים יותר... אבל כרגע אנחנו לא יודעים על שום דבר 

שלמעשה מגן על יחידים. אז כולם נמצאים בסיכון" - שבטה בנסל, דוקטורט, פרופסור חבר לביולוגיה, אוניברסיטת 

  ג'ורג'טאון, ארה"ב

 

 

 

 מה אפשר  לעשות או לשתף על  כיסוי האף והפה שלנו ? )15-30 דקות( 
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 1. כתבו את התשובה לשאלה זו ביומן

 

 א. האם אתם חושבים שכיסוי האף והפה יכול לעזור להגן עליכם מפני הנגיף שגורם קוביד-19?

 ב. האם תשנו את התשובה שלכם עכשיו? למה או למה לא?

 

 2. עכשיו שאתם מבינים יותר על כיסוי האף והפה, בחרו דרך לחלוק את זה עם אחרים.

 

 א. תעשו את ופעילות ההתזה עם הבד עם מישהו בבית שלכם.

ב. לספר לאחרים על איך למנוע התפשטות טיפות רוק. לעשות ציור או כרזה, תדגימו את זה עבור האנשים בבית שלכם, 

 לעשות פודקאסט, או להקליט וידאו.

 

 אתיקה(. נקרא זה כי )זכור נכון ולא נכון מה לגבי מרגישים אנשים איך לשנות עשוי 19-קוביד כי קראתם ,1 במשימה .3

 .  "חולה לא אני משתעל. או מתעטש כשאני שלי והפה האף את לכסות צריך לא "אני לך, אמר שמישהו לעצמכם תארו

 

 ?נכון לא או נכון שזה חושבים אתם האם להרגיש. לכם לגרום עלול זה איך על תחשב א.

 ?הזה לאדם יםאומר הייתם מה ב.

 

4. זכרו  כי גם שקראתם על איך  קוביד-19 משנה את ההשפעה  של אנשים  על כדור הארץ.  זה נקרא השפעה סביבתית. 
יש אנשים שמשתמשים בממחטות או מסכות שנזרקים לאחר שימוש אחד. זה יכול  לגרום לבזבוז. מה אתם חושבים? 

 האם יצירת פסולת זה בסדר  אם זה  עוזר  להגן  על אנשים  מפני קוביד-19? 
 
 
   

 

 

 משאבים נוספים: 
 
 

כיסוי השיעול והתעטשות: סרטון זה מהמרכזים לבקרת  מחלות ומניעתן )CDC(, המכון המוביל לבריאות הציבור הלאומי 
 של ארצות הברית, מראה  כיצד להשתמש בממחטה נקייה או המרפק  כדי לכסות שיעול או התעטשות.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=mQINuSTP1jI   

 
כיסוי השיעול: פוסטר  זה מהמרכזים לבקרת מחלות ומניעתן )CDC( מראה כיצד להשתמש  בממחטה נקייה או המרפק  

 כדי לכסות שיעול  או עיטוש. 
https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf 

  

https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf
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 משימה 4: איך שטיפת הידיים שלנו יכולה לעזור?
 

 
 גלו: האם האנשים בביתך רוחצים את  ידיהם? )15 דקות( 

  

 1. לחשוב על השאלות האלה בעצמך תחילה. ואז לשאול את האנשים בביתך את השאלות הבאות.

 

 א. מתי חשוב לשטוף את הידיים?

 ב. במה משתמשים כדי לשטוף את הידיים?

 ג. כמה זמן שוטפים ידיים?

?COVID-19 ד. למה או למה לא? האם שטיפת הידיים יכולה לעזור להגן מפני הנגיף שגורם 

 

 ✔בטיחות רגשית: 
לפעמים אנשים לא אוהבים לדבר  על הרגלי הניקיון  שלהם. זה בסדר! אפשר  לדלג  על  השאלה.  או לשאול את זה   בצורה  

   שונה כמו, "איך  אנשים צריכים לשטוף את ידיהם?"
 

2. כמו שלמדנו את הנגיף שגורם ל קוביד-19 ניתן למצוא על משטחים. אם נוגעים במשטח כמו ידית דלת שיש עליה את 
 הווירוס, הווירוס יכול להיות עכשיו על היד שלך. אם נוגעים בטעות בפנים שלך, הנגיף עשוי להיכנס לגוף שלך8.

 

3. איך ניתן לשמור  על  הידיים שלכם מפני  וירוסים? כתבו  את הרעיונות שלך ביומן. )ארגון הבריאות העולמי  אומר  לשטוף  
)COVID-19 ידיים עם מים וסבון כדי למנוע את התפשטות 

 
   4. קראו  פרספקטיבה זו  של מומחה על  שטיפת הידיים:

 

"אנחנו כל הזמן נוגעים בפנינו, ולכן קל לדמיין איך הידיים שלנו הופכות את הדרך העיקרית של הנגיף לגוף שלנו 
דרך האף, העיניים והפה שלנו. שטיפת הידיים שלנו עם סבון ומים או חומר חיטוי זוהי הגנה חזקה מאוד." - קאסי 

 מורגן, רכזת קיימות של KUUNIKA, קופר סמית, מלאווי

 

 

 
   להבין: למה אנחנו צריכים לשטוף את הידיים עם סבון? )30 דקות(

 
 

1. כדי לברר  פרטים נוספים על איך סבון ומים יכולים לעזור להגן עליך מפני הנגיף  שגורם קוביד-19, צריך לנסות  כמה 
   דרכים שונות לשטוף את הידיים. נא לרשום את ההבחנה ביומן שלך. 

 

טיפ למידה: אם  אין לך  מספיק  מים בבית שלך  לשימוש לפעילות זו, נסו את הפעילות  הזאת בפעם הבאה שתוכל 
   לשטוף את עצמך או את  הבגדים  שלך
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 2. כל שצריך: 
 

 א. מים נקיים
    ב. שמן בישול, חמאה, או גהי 

    ג. סבון )בר או נוזל(
 

3. מדוע פעילות זו משתמשת בשמן בישול?  לנגיף שגורם לקוביד-19 יש קרום, או  שכבה חיצונית המקיפה את כל חלקיו.  
קרום זה הוא  שומן, כמו שמן הבישול, חמאה, או  גהי. פעילות זו מראה כיצד  שטיפת ידיים משפיעה  על  קרום השומן של  

  הנגיף.
 

בטיחות פיזית: יש להשתמש רק בשמן בישול. אין  להשתמש בשמן למכונות. אין לאכול כל  שמן בישול  ברגע  
 שהוא נגע בעור  שלך . 

 

1. יוצקים כמות קטנה של שמן )או  להפיץ כמות  קטנה של חמאה או גהי( על  יד אחת או  על החלק השטוח של  פרק היד  
   שלך ולמרוח אותו לתוך מעגל קטן. )לא למרוח את  זה על  היד השנייה.( העור שלך צריך  להיראות ולהרגיש שמנוני  מאוד.

   2. לאחר מכן,  במהירות לשטוף את החלק  השמנוני של העור עם  מים.
   3. האם   כל  השמן נשטף?

   4. לאחר מכן,  להשתמש בסבון ומים כדי  ללהקציף סבון על היד שאין  עליה שום  שמן.
  5. למרוח את יד  עם הסבון רק  פעם אחת  על  פני השמן על העור  שלך. לשטוף במהירות  עם מים.

  6. האם כל השמן נשטף?
 7. עכשיו,  להקציף יותר  סבון על היד  שאין עליה שמן. 

    8. למרוח את הידעם הסבון על פני השמן שעל העור  למשך 20 שניות. לשטוף  במהירות עם מים.
    9. האם כל השמן נשטף?

10. מה עבד הכי  טוב כדי לשטוף את השמן? לחזור על  הניסוי הזה, אבל הפעם לשטוף את  הידיים במשך  40 שניות. נסו 
    את זה שוב,  אבל הפעם לשטוף את הידיים למשך 60 שניות.

 11. האם שמת לב כי  שטיפת הידיים ביסודיות עם מים וסבון עבדה היטב כדי לשטוף את השמן? 
12. יש לזכור כי הנגיף  שגורם  לקוביד-19 מוקף  קרום שומן. כאשר  שוטפים את הידיים עם סבון ומים, חתיכות זעירות 

מאוד של סבון נכנסות לקרום השומן של הנגיף. כאשר הסבון נכנס לקרום, הקרום בסופו  של דבר נשבר והחלקים  
    הפנימיים של הנגיף נשפכים החוצה. ברגע  שהווירוס נשבר זה  כבר  לא יכול להדביק אותך. 9 10 11

13. תסתכל/י על הצד  השמאלי  של התמונה למטה.  ניתן לראות וירוס עגול. ניתן לראות מחרוזת ארוכה,  מעוותת  של  
חלקי וירוס מוקף קרום וחתיכות מחודדות )זה הכתר  או "קורונה"(. ניתן גם לראות חתיכות זעירות  של סבון בצד  ימין של  

    הנגיף.
14. עכשיו תסתכלו על  הצד הימני של  התמונה למטה. מה קורה בתמונה?  יש  לרשום את הרעיונות ביומן. נא להשתמש  
בראיות מהניסוי שלך למעלה  כדי  לתמוך בתשובה  שלך.  זה מראה מה  קורה לאחר שחתיכות של  סבון נכנסו לתוך קרום  

השומן של הנגיף.  הקרום  של הנגיף נפתח והחלקים נשפכו החוצה. הסבון מקיף את חלקי הקרום ואת הקוצים. הסבון 
    עושה את זה  יותר קל לשטוף חתיכות של הנגיף  עם מים. 
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 .איור 4.1 תמונות  אלה  מראות כיצד סבון  יכול להרוס  את הממברנה  של  קורונה 

 

15. שטיפת הידיים ביסודיות מאפשר  לך  לשטוף  כל חלק  משטח הידיים ולהרוס את הווירוסים שעשויים להיות עליהם. 
ארגון הבריאות העולמי אומר  כי שטיפת הידיים צריכה  לקחת בין 40 ל 60 שניות. יש להסתכל  על מקורות מידע  נוספים 

 שמדריכים כיצד  לשטוף  את הידיים. 
 

16. לניסוי אחר, הפעם, במקום סבון ומים, נשתמש במחטא ידיים. מחטא ידיים יכול  לשמש  גם כדי  להרוס את הנגיף 
שגורם לקוביד-19. זה יעיל  ביותר  על הידיים שאינן מכוסות לכלוך או  נזלת )נזלת היא חומר חלקלק  שלפעמים יוצא 

מהאף שלך(. יש  לשים כמות קטנה של  חומר חיטוי על  הידיים. לשפשף אותם יחד  עד  שהם יבשים. צריך להרחיק  את 
    היד מהעיניים, האף, הפה  ואש או  להבה. יש  להסתכל על  מקורות מידע  נוספים שמדריכים כיצד  לחטא את  הידיים שלך. 

 
    17. לזכור  לשטוף  את הידיים ביסודיות, ולשמור את  הידיים הרחק מהפנים שלך.

 
    18. בהסבר הבא מראה ממומחה מדבר     על למה  לשטוף את הידיים כל כך חשוב מהמבט  החברתי.

   
"אין לנו כלים רבים בארסנל שלנו נגד זיהום זה, לפחות בשלב זה. הרחקה חברתית ושטיפת ידיים הם באמת 

הכלים העיקריים העומדים לרשותנו. עם זיהומים אחרים יש לנו תרופות אנטי-ויראליות, טיפולים, סמים, וכן הלאה. 

אבל כאן, אנחנו לא באמת עובדים עם אפשרויות אחרות."  - שווטה בנסל, דוקטורט, פרופסור לביולוגיה, 

   אוניברסיטת ג'ורג'טאון, ארה"ב

 
 

 

 
 

 פעל: מה אפשר לעשות או לשתף על  שטיפת הידיים? )15-30 דקות( 
 

 1. מה התשובה שלך לשאלה זו: 
 

?COVID-19 א. האם ששטיפת הידיים יכולה לעזור  לך  לשמור  על  ביטחונך מפני 
 

 ב. האם התשובה שלך תשנה  עכשיו? למה או  למה לא? 
 ✔בטיחות רגשית: 
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זה בסדר  לשנות את ההתנהגות שלך כי  למדת משהו חדש. אבל  אם לא ניתן לשנות את הדרך  שבה שוטפים את  הידיים 
      כי קשה למצוא מים וסבון, זה  בסדר.  פשוט  לעשות את הטוב ביותר שאפשר.

    
בטיחות פיזית: למרוח סבון ומחטא ידיים יכול להרוס וירוסים בצד החיצוני של הגוף שלך,  אף פעם לא צריך  לאכול  או  

     לשתות אותם.
 

2. עכשיו  שאנו מבינים יותר על איך אופן השימוש בסבון או חיטוי ידיים יכול להרוס וירוסים, צריך  לבחור דרך  לתקשר את  
   זה לאחרים.

 

א. ניתן לבצע  פעילות  עם שמן וסבון עם מישהו בבית שלך כדי  ללמד  אותם על איך סבון יכול להרוס וירוסים. או ליצור  
  ציור, כרזה, או וידאו של  הפעילות ולשלוח לאחרים.

 

    ב. לכתוב שיר או חלק משיר  שנמשך בין 40 ל -60 שניות  שאפשר לשיר בזמן שטיפת הידיים.
 

3. במשימה 1, אראינו כי  לקוביד-19 עשוי לשנות איך אנשים מרגישים לגבי מה נכון ולא נכון )זכור כי  זה נקרא אתיקה(.  
  תארו לעצמכם כי חבר אומר  לך  שהם לא  רוצים לשטוף  את ידיהם.

 

 א. איך זה עלול לגרום לך להרגיש. האם זה נכון או לא נכון?

 

 ב. מה היית אומר/ת לאדם הזה? 
 

4. יש אנשים שין  להם סבון ומים נקיים בבתיהם. ניתן לחשוב על  דרך להקים תחנת שטיפת ידיים באזור ציבורי  שהם 
יכולים להשתמש בו? אילו חומרים צריך  בשביל  זה? אפשר ליצור  ציור או  פוסטר ולשתף אותו עם מישהו בבית.  להלן 

 פוסטרים לדוגמה. 
 
   
    
 

  

 

 
 משאבים נוספים:

 

   איך לשטוף ולשפשף את הידיים : הכרזות האלה מארגון הבריאות העולמי מראות איך לשטוף ולשפשף את הידיים.

https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf?ua=1 

https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf?ua=1 

 
 הדגמה שטיפת ידיים: וידאו זה  משתמש בצבע כדי  להראות כיצד לשטוף את הידיים ביסודיות.

https://www.youtube.com/watch?v=nEzJ_QKjT14

https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf?ua=1
https://www.youtube.com/watch?v=nEzJ_QKjT14
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 משימה 5: איך לקוביד-19 משפיע על משפחות וקהילות ?

 
 

 איך  אנחנו מגנים  על אנשים בקהילה  שלנו לקוביד-19? )30-45 דקות(

 
 ✔בטיחות רגשית: 

במשימה זו, תוכלו לחשוב  על  מה שעלול לקרות אם מישהו בקהילה שלנן או  במשפחה שלנו  חולה בקוביד-19. זה  עשוי  
להיות נושא מפחיד. במידת האפשר, עבדו על משימה זו   עם הורה, מטפל או מבוגר מהימן אחר כך אינכם לבד בחשיבה 

  על נושאים קשים אלה.  

 
1. עם כמה אנשים הייתם בקשר,  במישרין או בעקיפין, בשבוע האחרון? תרשמו את  המספר הזה ביומן. אנחנו נחזור  

   אליו בקרוב. 
 

2. שקלו  את הפרספקטיבות החברתיות והכלכליות של  הבעיה לקוביד-19 כשאתם  שואלים את האנשים בביתכם  את 
 השאלות האלה ולענות  על השאלות בעצמכם: 

 
 א. עם כמה אנשים יצרת קשר היום פנים אל  פנים?

 
    ב. כמה אנשים   פגשת  פנים אל פנים בשבוע האחרון?

 
    ג. האם נקטת  באמצעי זהירות כדי  להגן על  עצמך  מפני לקוביד-19? אם כן, מהם?

 
 ד. האם האנשים שאתם  פוגשים נוקטים באמצעי  זהירות  כדי להגן  על  עצמם מפני לקוביד-19? אם כן, מה הם  עושים? 

 
 ה. איך לקוביד-19 משפיע  על  משק הבית  שלנו?

 
    ו. איך לקוביד-19 משפיע  על  הקהילה שלנו?

    
טיפ למידה: כאשר עורכים  סקר, לשאול את כולם את  אותן שאלות.  יש להקליט את  התשובות  שלך באותה  דרך  

   בכל פעם. יש  שמור את כל התשובות  שלך יחד, כך  שניתן לחפש מגמות בהם מאוחר יותר!
 

 

3. כעת אספת תשובות סקר במשימות 2, 3, 4 ו-5. יש   לאחד את כל  התשובות שלך. האם יש  מגמות שניתן לזהות? 
מה דומה בתגובות שקיבלת? מה שונה? האם אנשים יודעים הרבה על לקוביד-19? האם יש דברים  שהם לא יודעים 

   וצריכים לדעת? רצוי  להוסיף את אלה ביומן שלך.
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 להבין:  עם מי  אתם באים במגע ? )15 דקות(
 

 
1. יש לערוך  רשימה של  כל מי  שנמצא בביתך.  הוסיפו מישהו אחר שפגשתם או דיברתם איתו באופן אישי בשבוע  

האחרון. זה לא  משנה איפה פגשת אותם או בני כמה הם. ספרו את כולם. האנשים האלה הם "אנשי הקשר הראשיים 
   "שלך.  ניתן לכתוב את המידע  הזה למטה, או  להתחיל לצייר עץ מגע כמו התמונה הזאת:

 

 

   

 

איור 5.1 אתם נמצאים 
בחלק העליון של עץ 

הקשר. "אנשי הקשר 
הראשיים" שלך הם 
השורה האמצעית, 

ו"אנשי הקשר המשניים 
"שלך הם השורה 

התחתונה.

 

2. ביקשת מכולם בביתך  להכין רשימה  של האנשים  שהם היו בקשר  איתם. עכשיו ניתן להוסיף אנשים אלה לשורה  

התחתונה של עץ הקשר  שלך. הם ילכו תחת האנשים  שהיו בקשר  עם שניכם.  האנשים האלה הם "אנשי הקשר   
   המשניים" שלך.

 

בטיחות פיזית: למדת על שמירת מרחק פיזי בינך לבין אחרים, לכסות את האף והפה, ושטיפת הידיים. כאשר 
   מתקשרים עם אנשים,יש להקפיד להשתמש באסטרטגיות אלה כדי להגן על עצמך ועל אחרים מפני לקוביד-19.

 

3. סקרו את העץ  שלכם.  לכולם יש  את אותו מספר של אנשי קשר? האם יש אנשים  שיש להם יותר  קשרים מאשר  

  לאחרים?

 

4. האם אנשים עם הרבה אנשי קשר  עושים דברים שהם מבחינה אתית או כלכלית נחוצים כדי לתמוך בבית או  בקהילה  

   שלך כגון ללכת  לעבודה,  ללכת  לשוק, השתתפות בטקס  דתי, או טיפול  בקשישים? 

 

5. נסו פעילות זו בעת צפייה באנשים בסרטון או בתוכנית  טלוויזיה, או בעת קריאה בספר.  צרו  עץ  דומה עבור  האנשים 
 בסיפור.
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6. מדוע  חשוב לעקוב אחר  אנשי הקשר  שלך? האם המידע הזה  יכול לעזור  לקהילה  שלך  לדעת מי יכול לקבל את  
   הווירוס? האם מידע זה יכול לעזור  לעובדי בריאות להבין  את התפשטות לקוביד-19?

   
"אנשים במגע הדוק עם מישהו שנדבק בנגיף נמצאים בסיכון גבוה יותר להידבק בעצמם, ושל זיהום 

פוטנציאלי אחרים. התבוננות מקרוב בקשרים האלה לאחר החשיפה לאדם נגוע תסייע לאנשי הקשר לקבל 
   טיפול ולמנוע הפצה נוספת של הנגיף. תהליך ניטור זה נקרא מעקב מגע12." -ארגון הבריאות העולמי

 

   7. מעקבמגע  עבור  לקוביד-19 חשוב משום:
 

 א. מלבד שמירה על מרחק, כיסוי פיות ואפים, ושטיפת ידיים, לבני אדם אין כלים עדיין להגן עלינו מפני לקוביד-19. 

 )ס  בנסל, תקשורת אישית, 23 באפריל 2020(
 

    ב. זהו וירוס חדש, ולבני אדם עדיין אין חיסון עבור זה.  )ס. בנסל, תקשורת אישית,  23 באפריל 2020(.
 

ג. הנתונים הנוכחיים מציינים שמספר האנשים שחולים מאוד או גוססים מCOVID-19 נראה גבוה יותר מאשר עם 
וירוסים אחרים. למדענים עדיין אין מספיק נתונים כדי לדעת בדיוק מה המספרים האלה )ס  בנסל, תקשורת אישית, 23 

 באפריל 2020(.

 

 ד. אנשים יכולים להעביר את  הנגיף לאחרים גם  כאשר  הם נראים ומרגישים בריאים.6

 

 ה. מעקב  אחר מגע יכול לזהות אנשים שעלולים להיות נגועים ולבודד אותם לפני  שהם מפיצים את הוירוס.6

 

 
8. עכשיו  שבנית את עץ  הקשר שלך,  לספור כמה  קשרים ראשוניים ומשניים היו לך בשבוע האחרון.  השווה מספר  זה  

  למה שכתבת בשלב  1. השגת  מספר גדול יותר? השגת   מספר קטן יותר? או  שההערכה שלך הייתה מדויקת?
 

   9. שתפו את  עץ הקשר  שלך  עם המשפחה שלך ושאל  אותם את השאלות הבאות )לכתוב את התשובות ביומן שלך(:
    

 א. כיצד נוכל  לצמצם את מספר  אנשי הקשר הראשוניים והמשניים? 
 

 ב. איך נוכל  להגן  על  עצמנו כשאנחנו נפגשים ומדברים עם אחרים?
 

 ✔בטיחות רגשית: 
יכול להיות שזה לא  יתאפשר עבור אחרים בבית שלך  להגביל את הקשר שלהם מסיבות רבות. זה יכול  להיות מפחיד.  

זכרו כי אם  אנשים צריכים לעזוב את הבית,  הם יכולים לעשות זאת בצורה בטוחה ככל  האפשר, והם יכולים לנקוט  
   באמצעי זהירות נאותים בעת החזרה הביתה.
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 איך  אתה  יכול להתכונן ללקוביד-19 בביתך? )45 דקות(

1. מה היית עושה אם היית יודע שהיה לך קשר ראשוני   עם חולה  לקוביד-19? איך זה ישנה את חיי היום-יום 

שלך? האם יש דאגה מהצורך להישאר בבית או להישאר מבודד? האם יש פעולות מסוימות שהיית עושה? איך 

 היית משנה את ההרגלים היומיומיים שלך? ניתן לרשום את הרעיונות ביומן שלך.

2. האתגרים שיש  על המשפחה מורגשים גם  על ידי מערכות גדולות יותר כגון מדינות ואזורים שלמים.  זו נקודת  מבט
  חברתית של משבר לקוביד-19 מוסברת להלן:

"כפי שאנו רואים עם לקוביד-19, מגיפה יכולה לגרום ללחץ גדול על מדינות שלמות, להשפיע על חייהם של 
אנשים, מערכות בריאות, עסקים, שירותים עירוניים, בתי ספר - הכל. אנשים צריכים להבין שתכנון סביב מגיפות 

 חשוב, כך שהחברה יכולה להיות גמישה במהלך משברים ולוודא שיש מערכות  לטפל בכל חבריה." 

 - ד"ר ליסה קופר,MD, MPH, חוקר בריאות הציבור , ג'ון הופקינס אוניברסיטת, ארה"ב וגאנה.

3. גם אם כולם מקטינים את מספר  אנשי הקשר  שלהם,  זה אפשרי שמישהו בבית  שלך  עלול  להיות חולה עם לקוביד-19. 
ייתכן שאתם עלולים להיחשף לנגיף גם כן.  זה  עלול  להיות מפחיד לחשוב על זה. אך  כפי  שלמדתם בפרויקט הזה,  
הדרכים הטובות ביותר להרגיש בטוחים הן ללמוד  עוד,  להגן על  עצמכם ולהיות מוכנים. קראו  על  פרספקטיבה זו  

בהמשך.  זו נקודת מבט חברתית? סביבתית? תרבותית?  כלכלית? כתבו את הרעיונות שלכם ביומן. השתמשו  בראיות 
  כדי לתמוך בטענה שלכם.

"אם מישהו בבית שלך חולה, צריך ללבוש מסכה או לכסות את הפנים שלך כאשר במגע קרוב. אם יש להם חום או 
שיעול, לטפל בזה בבית ולפנות לספק שירותי בריאות כדי לראות אם האדם החולה צריך להיבדק עבור לקוביד-19. 

במידת האפשר, לשמור על מרחק בטוח עד האבחון שלהם אושר. אם הם מתקשים לנשום, לחפש טיפול רפואי 
בהקדם האפשרי. אם אפשר, החולה צריך להישאר בחדר אחר. צריך לייעד כלי אכילה נפרדים, צלחות, וקערות, 

אשר צריכים להיות מחוטאים כראוי ובבטחה עם מים סבון או כלור בין כל שימוש." - -קאסי מורגן, רכזת קיימות של 
 KUUNIKA, קופר סמית, מלאוו

 ✔בטיחות רגשית: 
אם מישהו בבית שלך  או מישהו מוכר חולה בלקוביד-19,  זה לא  אשמתם שהם נדבקו במחלה. הם מפחדים ככל  הנראה

 על בריאותם ומודאגים להפיץ  את המחלה לאחרים.  להיות אדיב ואוהד.

4. בדקו את  הרעיונות שלכם על  מה תעשו אם  מישהו חולה. קיים שיחה עם  המשפחה שלך לבוא  עם תוכנית יחד.  כתבו 
 את הרעיונות שלך ביומן שלך.  שלוש  שאלות בשביל  התוכנית שלך הן: 

 א. איך אנחנו יכולים לעזור  ולתמוך במישהו שחולה  למרות שאנחנו צריכים לשמור  מרחק מהם? 

ב. אם האדם החולה הוא  זה שמספק  עבור  משק הבית  שלנו על ידי עבודה  כדי להרוויח כסף או על  ידי ביצוע  חובות משק
הבית כמו בישול או ניקוי, האם אנחנו יכולים לעשות תוכנית כדי לשמור  על  הבית שלנו מתפקד בזמן שהם לא  יכולים 

   לעשות את החובות הרגילות  שלהם?
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 ג. מהם השיקולים הכלכליים עבורך ועבור  משק  הבית שלך אם מישהו חולה? 

 שאבים נוספים:

 וושינגטון פוסט קורונאיוירוס סימולטור: סימולציה של העברת וירוסים התפשטות הקהילה )זמין במספר שפות( 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/  

  מדע בבית  Corona סימולציה: 
סימולציה הממחישה את הבחירות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות הקשות של מדינות ברחבי העולם כדי להקל על 

 הבחירות ולקבוע מדיניות

https://corona.scienceathome.org/ 

https://corona.scienceathome.org/
Ashley Deese
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   משימה 6: איך להישאר מעודכן יכול לעזור?
 

 

-15(  COVID-19 גלו: איפה אנשים בבית שלך  מקבלים את המידע שלהם  על

 30 דקות(

 
   1. לראיין כל אחד  מהאנשים בביתך כדי לאסוף את המידע הבא ביומן שלך:

 

 א. מה הם כל המקורות  שבהם אנחנו מקבלים מידע  על  לקוביד-19? )דוגמאות: מישהו בבית, 
.(TikTok, חוברות,  טלוויזיה,  רדיו, YouTube, טוויטר, Snapchat  ,WhatsApp 

 
ב. על איזה מהמקורות אנו הכי סומכים לקבלת מידע חדש על  לקוביד-19? בחרו את שלושת הראשונים.  למה אתם 

    בוטחים בהם הכי הרבה?
 

   ג. האם אתם משתפים מידע על לקוביד-19 ממקורות אלה עם אנשים אחרים? למה או למה  לא?
 

 ד. כאשר אתם מקבלים מידע  חדש  על לקוביד-19: 
 

     אתם חוקרים מהיכן הגיע המידע הזה לפני  ששיתפתם אותו עם אחרים? למה או למה לא ? 
     האם אתם בודקים אם מקורות אחרים גם מכסים אותו לפני שאתפ משתים את המידע? למה או למה  לא?

 

  ה. כמה אתם מודאגים מקבלת מידע  שגוי על לקוביד-19? למה? 
 

"מנהיגות חייבת לבוא לא רק מממשלה  ומדענים,  אלא גם מאנשים  שהם מקורות  מידע מהימנים בקהילה  
      הספציפית." - ד"ר  ליסה קופר, ג'ון  הופקינס  אוניברסיטת, ארה"ב & גאנה 

 
 2. לדרג  את כל מקורות המידע  שאנשים משתמשים בביתך לפי תדירות השימוש. 

 
   3. זהו את שלושת מקורות המידע המובילים בשימוש  על  ידי אנשים בביתכם.

 

4. לאסוף אחד או שניים פוסט/מאמרים/  מידע  על  לקוביד -19 מכל אחד משלושת המקורות הללו. אם אינכם מסוגלים 

   לאסוף אותם באופן אישי, בקשו מאנשים אחרים בביתכם  לספק לכם  אותם מהמקורות שלהם.
   

 

 להבין:  איך  אני ניתן לזהות מידע  אמין על לקוביד-19? )30-60 דקות(
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   1. שקלו את הפרספקטיבה החברתית של הבעיה  לקוביד -19 כאשר קוראים את הציטוטים הבאים:
 

 "חדשות מזויפות מתפשטת  מהר  יותר  ויותר  בקלות  מאשר וירוס  זה 13, והוא  מסוכן באותה  מידה." 
 

"אנחנו לא רק  נלחמים במגיפה; אנחנו נלחמים במגפת מידע." -  טדרוס אדנום  גבריזיס,  מנהל כללי, ארגון  
   הבריאות העולמי.

 
"התפרצות לקוביד-19 מלווה   מסיבית  'במגפת  מידע'.  במגפת מידע  זה  עודף של  מידע.  חלק  מהמידע  הזה  הוא 

מדויק וחלק  לא. זה  מקשה  על אנשים  למצוא מקורות אמינים. זה גם  הופך להיות  קשה  יותר לקבל  הדרכה  אמינה  
כאשר אנשים צריכים את זה. יש ביקוש גבוה למידע  בזמן ואמין על  לקוביד-19.  צוותים  של ארגון  הבריאות  העולמי  
כבר עובדים בשיתוף פעולה הדוק כדי לעקוב ולהגיב למיתוסים ושמועות.14" -מצב דווח #13, 2 בפברואר, 2020, 

   ארגון הבריאות  העולמי 
 
 

א. מידע  שוא או לא  אמין ושמועות על לקוביד-19 ניתן למצוא בכל מקום. אתם  עשויים לשמוע  על  תרופות קסם, מי  
    אחראי על יצירת  הנגיף, או  רעיונות חדשים  על מאיפה הווירוס הגיע.

 
ב. כמו הווירוס, כאשר אנשים חולקים מידע כוזב  או שמועות זה יכול  להתפשט  מהר מאוד. מידע  כוזב ממקורות לא 

    אמינים יכול להזיק לעצמך ולאחרים בדרכים  רבות.
 

ג. מידע  כוזב או  שמועות עשויים לשנות את האופן שבו  אדם חושב, פועל או מגן  על  עצמו. מידע כוזב  זה יכול  לגרום 
    לאנשים לא להגן  על  עצמם, לנסות תרופות לא  מוכחות,  או לא לפעול באחריות סביב אחרים, מה  שהופך אנשים  חולים.

 
    ד. יש  אנשים שמשתפים מידע כוזב  או שמועות בכוונה. צריך להיות מודע לזה.

 
ה. אנשים אחרים חולקים מידע  כוזב או  שמועות מבלי  לדעת שהם שקריים. הם גם  עשויים שלא  להיות מודעים לכך  

    שמידע כוזב  זה  עלול  לגרום נזק לעצמם או לאחרים. 
 

ו. כמו הווירוס, עצירת התפשטות המידע  הכוזב הזה היא  המטרה הסופית להגן על אנשים.  כולנו יכולים להיות חלק  
    מהפתרון להפסיק לשתף  מידע  כוזב.

 
ז. להיות מודע  לכך שחלק מהחדשות,  מהמידע או מהמקורות אינם אמינים הוא הצעד הראשון.  אבל  זיהוי מקורות  לא  

    אמינים יכול להיות קשה. אז ללמוד  איך  לזהות אותם לוקח קצת תרגול. 
 

ח. תרגול כללי טוב הוא  לא לשתף מידע אם לא  בטוחים לגביו ,  ועד  שתוכלו ללמוד  עוד. שיתוף מהיר  של  מידע  כוזב לפני  
   שהוא נבדק  זאת הסיבה שהוא יכול  להתפשט  כל כך מהר.

ט. להסתכל  על כל  ההודעות\  מאמרים/ מידע שאספת.  עכשיו תוכלו לקבוע כמה   שהמידע אמין ולהחליט  אם אתה  חושב  
    שזה מידע  טוב לשתף או  לא. כתבו את  הרעיונות שלך ביומן שלך.  השתמשו בשאלות הבאות כדי לחקור כל אחת  מהן:

 
 

 חקירה #1: להאט,  לעצור, ולחשוב . 
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א. איך המאמר, המידע  או הדבר שהאדם אמר  גורם לך  להרגיש? האם זה נותן לך תגובה  רגשית חזקה )כגון כעס או 
    זעם(? אם כן, לעצור ולחשוב לפני  שאתם משתים אותו.

 
ב. האם המידע או  הדבר  שהם אמרו נראה מושלם מדי או טוב מכדי להיות אמיתי? האם אתם מרגישים דחף  פתאומי 

    לחלוק משהו? אם כן,  לעצור  ולחשוב לפני  שאתם משתפים אותו.
 
 

 חקירה #2: לחקור  את המקור . 
 

א. מי הכין או אמר  את המידע  הזה? )דוגמאות:  עיתונאים מקצועיים, עיתונאים אזרחיים, אדם ממוצע, מומחה מוסמך(  
האם אתה או אנשים בבית שלך חושבים שמקור המידע   על לקוביד-19 הוא טוב? אם לא,  לעצור ולחשוב לפני שאתם 

    משתפים אותו.
 

ב. בדקו  את התאריכים של  כל  חלקי המידע  או הדברים  שהם אמרו. לפעמים אנשים חולקים מידע  ישן ומציגים אותו 
כחדש. כמו  כן, ככל שאנו  לומדים יותר על  לקוביד-19,  המידע שיש  לנו עשוי להשתנות עם הזמן. האם ניתן למצוא  את כל  

    התאריכים? אם לא, לעצור ולחשוב  לפני שאתם משתפים  אותו.
 

 חקירה #3: לעקוב אחר הטענות וציטוטים למקור שלהם. 
 

א. האם המידע או  האדם מספקים את המקור או מקשרים לנתונים, לראיות או לציטוטים  שהם כוללים? אם לא,  לעצור  
    ולחשוב לפני שאתם משתפים אותו.

 
ב. בקשו  עזרה מאחרים סביבך כדי לחקור את הטענות במידע. אם אין אפשרות  לעשות כל חקירה  נוספת, לעצור ולחשוב 

    לפני שאתם משתפים אותו.
 

ג. אם אתם עוקבים אחר הנתונים או הציטוטים, לקבוע אם הנתונים והציטוטים נלקחו מההקשר המקורי  שלהם או  לא.  
    זוהי דרך נפוצה וקלה לאנשים לשנות את הסיפור האמיתי. אם כן, לעצור ולחשוב לפני  שאתם משתפים אותו.

 
 חקירה #4: מצא כיסוי טוב יותר. 

 
א. האם מקורות אחרים  לא מהרשימה  שלך  גם מכסים את החדשות על  לקוביד-19? רשום את  המקורות אלה.  אם לא,  

    לעצור ולחשוב  לפני שאתם משתפים אותם.
 

 ב. האם שאר  המקורות מספקים מידע דומה כמקור  שלך? אם לא, לעצור ולחשוב  לפני שאתם משתפים אותו.
 

ג. ניתן לדבר עם מישהו בבית שלך על המידע  לפני  שאתם משתפים אותו? מה הם חושבים על זה? אם לא, לעצור  
  ולחשוב לפני שמשתפים אותו.  

    
 

2. מכל המאמרים או המידע  שחקרת, איזה מקורות הם  אמינים יותר? למה שהם יותר אמינים? כתבו את הרעיונות שלך   

 ביומן שלך. 

 

3. מכל המאמרים או המידע  שחקרת, איזה מקורות הם  פחות אמינים? למה הם פחות אמינים? כתבו את הרעיונות שלך   

   ביומן שלך.
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 מהי התוכנית שלנו להישאר מעודכנים  במהלך מגפת  המידע ? )15-30 דקו ת(
 
 
 

 1. תחשבו על הפרספקטיבות החברתיות והכלכליות של  הבעיה על ידי קריאת ציטוט  זה: 
 

"אלה  בסיכון הגבוה ביותר במהלך  מגיפה  הם אלה שאינם מסוגלים להגן על עצמם ועל אחרים  מפני זיהום.  לעתים  
קרובות  הם חסרים גישה  לאינטרנט ושירותי טלפון, והם בסיכון גבוה  יותר  של בידוד  חברתי וחוסר ידע על  מה  שהם  
צריכים לעשות כדי להגן על עצמם. בשל חוויות  היסטוריות ועדכניות  של אפליה וסטיגמה,  הם עשויים לא לסמוך על  

המוסדות  שהם צריכים כדי להגן עליהם במהלך  מגיפה."  — ד"ר  ליסה קופר, ג'ון  הופקינס  אוניברסיטת,  ארה"ב 
 וגאנה 

 
   
 

להיות מודע מגפת המידע לקוביד-19 הוא צעד  אחד.  גם  אם חבר או בן משפחה משתף משהו איתך, אל  תניח שזה 
 תמיד נכון. גם אם לחבר  שלך יש  כוונות טובות.

 לעצור את התפשטות המידע  הכוזב  זה משהו שכולנו יכולים לפעול  עליו. 
 פיתוח תוכנית למה נעשה עם מידע חדש כאשר מקבלים אותו זה הוא צעד  שני. תוכנית תעזור 

     להקל עליך  לדעת  מה לעשות כשזה  קורה.
 

 
   2. צרו רשימה שלב  אחר שלב של מה תעשו. הנה כמה  הצעות:

 
א. ערכו רשימה של  שאלות שעדיין יש  לכם על מגפת המידע לקוביד-19. זהו  עם מי אתה יכול לדבר  בבית או בקהילה 

 שלך כדי לקבל מידע נוסף. 
 

 ב. אילו שאלות תשאלו את  עצמכם )או האנשים שמשתפים אתכם במידע( לדעת האם המידע נכון?
 

ג. מה אתם ואנשים בביתכם יכולים לעשות אחרת כדי להפחית את התפשטות המידע  שעלול  להיות כוזב  על  לקוביד-
?19    

 
    ד. מה אתם יכולים לעשות אחרת כדי להגביר את המודעות של מקורות מידע אמינים יותר  על לקוביד-19 בקהילה  שלך?
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 משאבים נוספים:
 

  WHO מחלת קורונבירוס ייעוץ לציבור: מיתוס BUSTERS )קוביד-19(
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters   

 
  COVID-19  סמיתסוניאן מאמר מגזין: כיצד להימנע מידע  שגוי על  

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-avoid-misinformation-about-covid-19-
180974615/   

 
 מי קורונבירוס )COVID-19( חדשות

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/news   
 

 חומרים של UNODC המסבירים אבטחת סייבר לילדים 
https://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j-tools-and-materials/the-online-zoo.html 
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 משימה 7: אילו פעולות אני יכול לנקוט עכשיו?
 

 
   גלו: ה אני צריך לכלול בתוכנית הפעולה שלי? )30 דקות(

 
 

1. תחשבו ע  ריחוק פיזי,  שטיפת  ידיים, כיסוי האף והפה,  טיפ בטיחות פיזית  על איך זה  לפעמים בטוח יותר להשתמש 
וללמוד מודל מאשר הדבר האמיתי, ואת  טיפ הבטיחות רגשית על  לוודא שלא לשפוט את מי  שאולי חולה ב  לקוביד -19. 
משימות אלה סייעו לכם ללמוד  כיצד להאט את התפשטות לקוביד-19 וכיצד לחפש את הרווחה הרגשית שלך במהלך  

מגיפה זו. אתם גם  למדתם על  הפרספקטיבות החברתיות, הכלכליות, הסביבתיות והאתיות הקשורות לקוביד-19 
   ממדענים כמו מריאם ואן.

 
 טיפ למידה:  השתמשו ביומן  כדי לעזור לך לחשוב על  החוויות שלכם. 

 
 

2. רשמו את הכותרת של  מודול לקוביד-19! איך אנו  יכולים להגן על  עצמנו ועל אחרים? ביומן שלך,  לרשום את כל  
   הדברים שזוכרים על  החוויות שלך. אילו פעולות ניסית? קחו את הזמן. לפעמים זה יכול  לקחת  זמן כדי להתחיל. 

 
3. תסתכלו על הרשימה שלכם.  חשבו על כל  האסטרטגיות שעזרו לכם,  למשפחה  שלכם ולקהילה  שלכם  לנהל את  

   לקוביד-19. תסמנו בעיגול את אלה  שאתם חושבים עבדו  הכי טוב.
 

4. עכשיו להוסיף  רשימה של  כל המשפחה ואינטראקציות  עם הקהילה ושיקולים שונים )זה אפשרי  למשוך מן הסעיפים 
   הקודמים(. תחשבו על  השאלות הבאות:

 
    א. כמה אנשים גרים בבית?

 
    ב. כמה דורות שונים?

 
    ג. מישהו חולה?

 
    ד. עם  כמה אנשים אתה מתקשר כל יום?

     
A( בדיוק כמו  רוב האתגרים בחיים, אין פתרון נכון אחד.  זה ייקח מספר פעולות לעבוד יחד כדי לפתור בעיה  זו. תסתכלו 

שוב על  גיליון סיעור המוחות שלכם ותשאלו את  עצמכם,  "איזה שתיים או שלוש  פעולות יהיה היעיל  ביותר בשבילי,  
     המשפחה שלי, ו/או הקהילה  שלי עכשיו?"

   
     B( האם שהפעולות האלה  מתייחסות לנקודות המבט החברתיות, הכלכליות, האתיות והסביבתיות? אם כן, איך?

 
 5.  בחרו שתיים או  שלוש פעולות ולשאול  את עצמך, "אילו ראיות יש לי  שיתמכו בפעולות  אלה?"

 
6. שתיים או שלוש  הפעולות שאתה  מרגיש  יעבדו הכי  טוב בשבילך, המשפחה שלך והקהילה שלך יהפכו  לתוכנית 
הפעולה שלך. תוכנית פעולה שיש לה  פעולות מרובות  שעובדות יחד נקראת תוכנית פעולה  משולבת, כך  שטכנית,  

 פיתחת את תוכנית הפעולה המשולבת הראשונה שלך! 
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 ✔בטיחות רגשית: 
תוכנית הפעולה המשולבת שלך יכולה  לכלול  פעולות פיזיות כמו שטיפת ידיים וריחוק  פיזי וטיפים לבטיחות רגשית  

   כגון דיבור למבוגר אם אתה מפחד  ושמירה  על יומן כדי  להקליט את המחשבות והרגשות שלך.
 

 

 
 להבין: אני צריך לעשות רק דבר אחד? )15 דקות( 

 

1. מדענים מכל  רחבי העולם חוקרים חלק מהנושאים המאתגרים ביותר כיום, ממחלות שמקורן  יתושים ועד  שיש גישה 
   למספיק מזון ואפילו לקוביד-19, כולם מכירים בחשיבות  של פיתוח תוכנית פעולה משולבת.

 
2. שילוב של  פעולות מרובות מסייע לטפל  בכל  הפרספקטיבות השונות של הבעיה )חברתי, כלכלי, סביבתי, אתי(. זוהי  
אחת הסיבות מדוע תוכנית הפעולה המשולבת שיצרת זה עתה היא בדיוק  כמו התוכניות המומלצות מארגון הבריאות 
העולמי, יוניסף ומרכזים לבקרת מחלות ומניעתן. )להשתמש במשאבים מלמטה  עבור כל אחד כאן(  כל אחד  ממליץ לך  

   לשלב פעולות.
 

''מה  שמעניין אותי ביותר על מגיפות,  ועל מצבי חירום  בבריאות הציבור באופן כללי, הוא  שהם מאוד מורכבים  
ורבים התמחויות שונות, אנשים, קהילות, סביבות  ומדע כולם חייבים לארגן במהירות ולעבוד  יחד כדי למצוא  

 ,MD, MPH ,פתרון )משולב(. לקוביד-19  היא דוגמה   מושלמת  משום שהיא דורשת  פתרון  משולב." – אן  מקדונו
     קצין חירום בריאות  הציבור, שירותי בריאות תעסוקתית סמיתסוניאן,  ארה"ב

 
 

"ראינו כי במקרה  של לקוביד-19, מדינות צריכות לנוע  מהר מאוד כדי לפרוס  תגובה  רב-סקטוריאלית  )משולבת(  
כדי להיות  מסוגלים  להתמודד עם  המצב. כיצד יכולים  משקי בית עניים להחיל מרחק  פיזי  אם פרנסתם  תלויה 
ביציאה  לעבודה? איך  נוכל לכפות סגר כללי בבית אם  יש אלימות  במשפחה  או  התעללות בילדים? איך אנחנו 

מתייחסים  לנושא של חסרי בית בזמן התפרצות?  אנחנו יכולים לעבוד קשה  על  יותר  מיטות  בית חולים או  חיסון  
חדש אבל בינתיים, אנשים  צריכים להיות  בטוחים ועם   גישה  למזון, מים, חינוך."   ד"ר מרים ביגדלי נציג ארגון 

   הבריאות העולמי,  מרוקו 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

איור 7.1 תוכנית פעולה משולבת ניתן לדמות 

ל חבל תלת-גדילי.
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 3. כעת כשיש  לך  את תוכנית הפעולה המשולבת שלך, השלב הבא הוא העביר את המסר  למשפחה ולקהילה שלך .

פעל: איך אני אתן למשפחה שלי, חברים והקהילה שלי לדעת על התוכנית  שלי? 
 )45 — 60 דקות( 

  1. כעת כשיש לך את תוכנית הפעולה המשולבת שלך,  השלב הבא הוא להציג  אותה למשפחה,  לחברים ולקהילה  שלך. 

בטיחות פיזית: אם אתם לא יכולים להגן  על  עצמכם בבטחה בעת תקשורת  תוכנית הפעולה המשולבת  שלכם  עם
  חברים וקהילה, להגביל  את עצמכם לתקשר  עם בני המשפחה.

2. תחשבו על מי הקהל  שלכם ואיך הם אוהבים לצרוך מידע. תחשבו  על  מה יעשה את  ההשפעה  הגדולה ביותר  עבור  
אחיך, אחותך, אמא, דוד, סבתא, או  שכן. צריך  להכין פוסטר? שלט ליד  כיור? אתה צריך לכתוב מאמר בעיתון או  שיר?

  הדרך  בה מתקשרים את התוכנית היא מאוד חשובה,  כדי  להיות יצירתי!

 תוכנית זו יכולה לכלול: 

 א. פוסטר או  פרויקט אמנות
 ב. שיר  או הצגה קצרה

 ג. פודקאסט 
 ד. מכתב למנהיגי הקהילה

 ה. הודעת  שירות ציבורית )שמע או וידאו( 
 ו. קמפיין מדיה חברתית

WHATSAPP  ,ז. רשימת טלפון 
 ח. קמפיין דואר  אלקטרוני 

   י. חוברת

 לבוא עם רעיונות משלך! 

3. לאחר שפיתחת את תוכנית התקשורת שלך,  יהיה עליך לשתף  אותה ולהציג אותה לחברי משפחה וקהילה מקומיים. 
  הגיע הזמן לנקוט פעולה!

עכשיו השלמת את  כל החלקים  של מודול זה, אבל לקוביד-19 הוא עדיין בעיה  גדולה עבור אנשים רבים  בעולם.
  מדענים לומדים יותר על לקוביד-19 בכל יום.

הבנה חדשה זו תמשיך לשנות את  ההחלטות שאנו מקבלים. רק  תזכרו, כל  קהילה שונה.  אותה תשובה לא  תמיד
 מתאימה לכל מקום בעולם.  אבל השאלה נשארת זהה: 

 איך אנו יכולים להגן  על עצמנו ועל אחרים מפני  לקוביד-19? 

 תשאלו שאלות.  תכינו תוכנית. חקרו את העולם סביבכם. להיות עם ראש פתוח. 
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והכי חשוב, לחשוב על איך  אנחנו יכולים להשתמש במדע  כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר. 

  משאבים נוספים:

תכנית פעולה מלאה ארגון הבריאות העולמי: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

 תוכנית פעולה מלאה יוניצף: 
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know#how-can-avoid-

risk-infection 

 CDC תכנית פעולה מלאה:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/get-your-household-ready-for-COVID-

19.html

 יוניצף: תיאור המשאבים
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents 

 דוגמאות הודעןת לקוביד-19 מכל רחבי העולם 
https://www.adsoftheworld.com/collection/covid19_ads 

 תוכנית פעולה UNICEF: תיאור  קצר 

https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%20for%20and%20response%20to%20corona
virus%202019%20(COVID-19).pdf 

 הצלב האדום: תיאור  קצר 
https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/coronavirus-safety-and-readiness-

tips-for-you.html 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know#how-can-avoid-risk-infection
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know#how-can-avoid-risk-infection
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/get-your-household-ready-for-COVID-19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/get-your-household-ready-for-COVID-19.html
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents
https://www.adsoftheworld.com/collection/covid19_ads
https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%2520for%2520and%2520response%2520to%2520coronavirus%25202019%2520(COVID-19).pdf
https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%2520for%2520and%2520response%2520to%2520coronavirus%25202019%2520(COVID-19).pdf
https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/coronavirus-safety-and-readiness-tips-for-you.html
https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/coronavirus-safety-and-readiness-tips-for-you.html
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 תודה על תמיכתך
 

   פרויקט זה נתמך בחלקו על ידי גורדון ובטי מור קרן דרך גרנט GM#9029 למרכז לחינוך המדע סמיתסוניאן.
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 קוביד-19! 

 

 איך אני  יכול להגן  על עצמי  ועל אחרים? 
 
 

 סמיתסוניאן מרכז חינוך מדע: צוות פיתוח מודול 
 

  מנהל
 ד"ר  קרול אודונל 

 
  מנהל החטיבה 
ד"ר בריאן מנדל

 

  מפתחי מודול עופרת 
  קתרין בלנשרד
 בריאן מנדל 
 אנדרה רדלוף 
 לוגן שמידט 
 
 עורך מנהל 
 פטי מארון 
 

 מפתחי תכנית לימודים  מדע 
  ד"ר  שרה גלסמן
 אנדרה רדלוף 
  מליסה רוג'רס
  לוגן שמידט
  בת שורט
 ד"ר  קטיה גפנים 
 
 

  מדיה דיגיטלית 
 אשלי דיז 
  ראובן ברנר-אדמס
 סופיה אליאן
 ריאן סימור
 
 מומחה  מוצר לימודים 
 חנה אוסבורן

 סמיתסוניאן מרכז חינוך מדע: צוות תמיכה מודול 
 

 
 משרד  ההנהלה
  קייט אקבריה
  ברנדט האקלי
 אנג'לה פריצ'ט 
 
 האוצר & מינהל 
  ליסה רוג'רס, מנהל החטיבה
 אן-מארי קום

 קידום  & שותפויות 
  קול ג'ונסון, מנהל אגף 
 אינולה וולסטון
 
 שירותים  מקצועיים 
 ד"ר איימי אמיקו,  מנהל החטיבה
 קתרין בלנשרד 
 קאט פאנצ'ר 

  קייטי גיינסבק
  ד"ר יונג'ו  לי
  תמי מקדונלד
 ניירה מלנוביץ
 אלכסה מוגק
 אווה מוזינסקי

 
 יועצי פרויקט  בכירים 
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 שווטה באנסל, דוקטורט 
  פרופסור חבר  לביולוגיה
 אוניברסיטת ג'ורג'טאון 
 
 MD, MPH ,ליסה א קופר
 רופא, חוקר בריאות הציבור 
 ג'ונס הופקינס אוניברסיטת
 בולטימור, ארה"ב  וגאנה, אפריקה 
 
 MD ,אן מקדונו
 רופא, מוסד סמיתסוניאן 
 וושינגטון הבירה ופנמה

 MPH ,קאסי מורגן

 אפידמיולוגיה וביוסטטיסטיקה
Kuunika רכזת קיימות 
 קופר/סמית
 
  ד"ר מארק ספרנגר
 יועץ בכיר  לסגן מנהל
  כללי ומדען  ראשי  של
 ארגון הבריאות העולמי 
 אזור ז'נבה, שוויץ 
 
  ד"ר מרים ביגדלי
  נציג ארגון הבריאות העולמי
  מרוקו

 

 סוקרים טכניים

 

 MSU ,ויויאן ביאנקו
  קצין טכני
 ארגון הבריאות העולמי 
 
  ד"ר מרים ביגדלי
  נציג ארגון הבריאות העולמי
 מרוקו
 
 עומרי מוסא צ'לו 

אוניברסיטת מוהימבילי לבריאות ובעלות הברית למדעי  
  האוניברסיטה של צ'ילה
(MUHAS) 
 דאר א-סלאם,  טנזניה 
 
Amarjargal דאג', MD, MSc, DRPH  
   אוטווה בית החולים מכון המחקר
 אולן בטור,  מונגוליה
 
 איימי דאמיקו, דוקטורט 
 אגף מנהל שירותים מקצועיים
 סמיתסוניאן מרכז חינוך מדע 
 פרופסור נספח, המחלקה  לביולוגיה
 אוניברסיטת ג'ורג'טאון 
 וושינגטון הבירה ארה"ב 

 ד"ר  שליני דסאי 
 קצין רפואה 
 ארגון הבריאות העולמי 
 
 MA, MPH ,מלינדה פרוסט
 תקשורת סיכון להוביל 
 ארגון הבריאות העולמי 
 
   דוקטורט ,MD ,גונזלז-מונטרו
 אוניברסיטת צ'ילה
 סנטיאגו, אזור מטרופוליטנה,  צ'ילה 
 
 ד"ר יאנגמו וונג 
 חוקר עמית, בית הספר לבריאות הציבור

המחלקה לבריאות גלובלית,  בית הספר לבריאות  
  הציבור, אוניברסיטת פקין
 מחוז האידיאן, סין
 
  Khatiwada, MD ד"ר  דיפנדרה 
   המחלקה לרפואה  קהילתית
  המכללה למדעי  הרפואה
Bharatpur, צ'יטוואן, נפאל 
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  ד"ר  רוזמונד לואיס
COVID-19  מדעי בריאות הציבור 
 מדעי בריאות הציבור 
  ראש תגובת חירום
 ארגון הבריאות העולמי 
 
 MD, MPM ,ג'איפרד  פ לופז
  עוזר  פרופסור ועוזר  מיוחד לדיקן 
 המחלקה לתזונה, המכללה  לבריאות הציבור 
 בית החולים אלפרד ואוניברסיטת מונאש 
 אוניברסיטת פיליפינים מנילה
 
MBBCh, FCPHM, MPH, MMed ,ד"ר  אטיה מוסאם  
PRICELESS SA - SAMRC/Centre for Health 
 מרכז  לכלכלת בריאות והחלטה  חוקר בכיר 
 מנהל: מטרה משותפת דרום אפריקה 
 
 חוליו מוניוז 
 מומחה לרפואה מונעת בבית החולים דה סגונטו 
 ולנסיה, ספרד 
 
 ד"ר נתנאל  אורילאזה 
  אוניברסיטת הפיליפינים
 מנילה, פיליפינים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ד"ר  טרישה  פיל
 NHMRC מחלות זיהומיות ורופא ניהול מיקרוביאלית
 קריירה פיתוח מחלקת מחלות  זיהומיות 
  בית החולים אלפרד ואוניברסיטת מונאש
 מלבורן, ויקטוריה, אוסטרליה 
 
 
 ד"ר מארק ספרנגר 
  יועץ בכיר  לסגן מנהל
  כללי ומדען  ראשי  של
 ארגון הבריאות העולמי 
 אזור ז'נבה, שוויץ 
 
MSc,מישל  טולקנאם   
 קשרי חוץ  קצין
 ארגון הבריאות העולמי 
 
 ד"ר  ראודה מוהד יונוס
 מרצה ומומחה לבריאות הציבור
  המחלקה לרפואה  לבריאות הציבור
 (UiTM) ,אוניברסיטי טנולוגי מארה  
 קמפוס בולוה סונגאי
  סלנגור, מלזיה
 
EMBA  ,אורסולה )יו( ז'או 
 קצין טכני 
WHO  רכזת תרגום מכונה 
 ארגון הבריאות העולמ
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 הורים, מטפלים, ומחנכים

 

!SSFGG# פעולה ניתן לשתף איתנו באמצעות השטג 
 

 טוויטר 
@SmithsonianScie 

 

 פייסבוק 
@SmithsonianScienceEducationCen

ter 

  אינסטגרם
@SmithsonianScie 

 
www.ScienceEducation.si.edu 

 
 
סמיתסוניאן מדע למטרות גלובליות )SSFGG( הוא תכנית לימודים זמינה באופן חופשי שפותחה על ידי  המרכז  לחינוך 

המדע סמיתסוניאן בשיתוף עם שותפות INTERACADEMY. היא משתמשת ביעדי פיתוח בר  קיימא של  האומות 
  המאוחדות )SDGS( כמסגרת להתמקד בפעולות בנות קיימא המוגדרות ומיושמות על ידי סטודנט.

   
מנסה להעצים את הדור הבא  של מקבלי החלטות מסוגלים לעשות את הבחירות הנכונות על סוגיות סוציו-מדעיות 

משתלב יחד פרקטיקות  קודמות בחינוך מדעי מבוסס חקירה, חינוך   SSFGG ,מורכבות העומדות בפני החברה האנושית
   חברתי, חינוך, אזרחות גלובלית, חברתי רגשית  למידה, וחינוך לפיתוח בר קיימא. 

 

 
 

 

 
 בשיתוף עם          שפותחה  על ידי                                                 
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