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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 יםרציו יותזכו עתדהו
 ©2020 ניאןסוסמית וןכמ

 .2020 הנשוארהרדוהמ ות.רשמו יותהזכו כל

 יםרציו יותזכו עתדהו

 רשואי אללו גןהו ששימו דבלמהרטמ אףל ה,זלדומו של רותגזנ רותציבי או כפלו,של או זה לדומו של קלח אףבששתמהל אין
 ניאןסוסמית עדהמ ךנוחילכזרהממבבכת

 !19—דביקו חיתובפ הרכהה עיףסב הלןל יםטרהמפו יםשנאה כל של יםצאמהמ את דמאו ךריעמעדמךנוחי כזרמ ניאןסוסמית
 איכותבאהו ההז טקוירהפ שחטיבהל דיכ הםלש יותחהמומ את רמות הםמ חתאודחא כל ?יםרחאלעו צמיע על גןהללכאו ךאי

 ריותבההבוגה.

 חיתופ לדומו כזרמ ךנוחי עדמ ניאןסומית

 לנדואו לרוק ר"ד— ל"כנמ

 ריאןב ר"ד— רתשוקות יםדלימו ניתכתו להנמ גףא
 לדנמ

 סדי שליא טליתגידיה הדיהמ להנמ

וןראמ טיפ— להנהמ ךרעוה

קגמו הסכלא— ניתכתו רעוז

רןבוסאו הנח— החמומ יםדלימו ניתכת

 מיקואד יימיא ר"ד— יםעיצוקמ יםרותשי בתטיח להנמ

— יםאומילנבי יםסחוי גותהינמ חיתולפ ניתכתו להנמ
 ארדצ׳נלב יןרקת

 לוףדר הרדנא— עדמ דילימו חמפת

 טדשמי גןלו— עדמ דילימו חמפת

 רסימו ריאן— טליגידי קמפי

 יםרבכי טקוירפ ציעיו

ר'גנרספ קראמ "ר ד

  MD ,נודוקמ אן

טרטוקדו ל,סנאב הטווש

   MD,  MPH,רקופ .א הסלי

  MPH,גרמו סיאק

 דליגבי יםרמ ר"ד

 תרכה עיףסב יםעופימ וםגרת היגיומ יםניכט יםרקסו ל,דובמו הכהתמי וותצ אן:ניוססמית עדהמ ךנוחיל כזרהמ של רומותהת
 הדהתו

 SSEC ס,די שליאו SSEC,רסימו ריאן דיי על הסריפבצועי SSEC ס,די שליאדיי על ויסכי בצועי

MAMS , סנגיהי דן; MS ט,רקא הסאלי /CDC:ויסכי
 SSEC, דרשנלב יןרקת—1.1 ריוא

 SSEC, דרשנלב יןרקת—1.2 ריוא

 נהומת םיתידרק
 SSEC,טדשמי גןלו—4.1 ריוא
 SSEC,רשנלב יןרקת—5.1 ריוא,

 טליז יןרא—7.1 ריוא

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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for Global Goals 0 Smithsonian 
 ,יםכנחנכותומחמ טפלות,ומ יםלטפמ ים,רקי יםרהו

 רתיו אףו יםרגבוכמ יםשגירמ נוחנאש מה יםלמיבאטבלהשק יותהלליכו זה בלית,גלו הלהיקכ 19—דביקו ב יםדדמתמו נודעוב
 יםוישע הם ך,אית זה ךרידמ את רויכי ךחתגשהב יםאצנמש יםרעיצה יםשנאהשכ ם.ריעיצ יםשנא עם הלא שותגרב וןדלרגאתמ
 ים,דיי טוףשל ק,חרמרשמולךאי ?הז ביגל יםשגירמ יםשנאךואי עולםבהרקו מה "?19—דבי"קו זה מה ות.בכרמו אלותשגציהל
 ליכו 19—דביקו ביגלוןכדעדצכי?הילותקו חותשפמעלעשפימ19—דביקודצכי?נועלי גןהלרעזולדיכנולשההפואףהאת סותכלו
 לכל "בותשו"ת כל את עתדלךרצו אין ?יםרחאלעו צמיע על גןהל דיכ עתכטנקוללכאו עולותפ אילו ?לדבהה את שותעל
 ן.חוטביו נותכאהו יםרעיצלעציהל יתןנשריותבבשוחהרבדה ה.לאה אלותשה

 שותחמהתדייעלאהי עולםהשלהנשתהמבצהמ עםחנו יותהלריותבבותטוהיםכרדהחתאע.דבמאהו זהרחומ שלססיבה
 יםקסעו עולםה ביחרברענו ניבשכ ם.ריעיצ יםשנא ביגל גם וןכנ זה ם.לעובלדבהה את ותשעל דיכ זה עדבי ששימוועדבי

 עם הםלשעדהי את קחלול כלויו הם .19—דביקו ססיבבדהעומ עדהמ של הנבה שוכרי הם ,זה ךרידבמ ללותכנש יותעילובפ
 סףנו עדמי אצולמ דיכריותב יםבטוה מקומותה את רהכילו ה,זרגאתמ בזמן הלעופטנקול יותשחמו יםכרדרצולי הם,לשהלהיקה
 .אשנוב

 עדהי את יםשל דיכהכרדהוהכתמי ךממ שרודל יםוישע הם ם.ריעיצ יםשנארבועלהיבומ דחימפ גם יותהלליכו זה שדחעדילבא
 את אמתו .דולמ הםש מה על יםבשחו הם הומ יםשגירמ הם ךאי בכםביס יםרעיצה את אלוש ם.מתאיהרשקהב הםלששדחה
 .בשוובשו אותם יםלאשו הם אם גם אתכם, יםלאשו הםש אלותשה

 הלאש דיי על עתנמו השיממ כל ם.כחתגשהב יםאצנמש יםרעיצה יםשנאה עם הלעופ שיתוףב יםסתיהל דוענו הלא שימותמ
 בותשוהת תגלול (1:(לכם)ו יםרעיצלעייסל דיכ נתנכמתו השיממ כל .COVID—19 על אתכם ללשאו יםוישע יםרעיצ יםשנאש
 חתשת יםרעיצלו לכם רעזול דיכהכרדהקספל(3) מכן רחאלוהלאשהססיבבדהעומ עדהמ את הביןל (2;ךלש הבביסב הלאשל
 .לכםששדחהיעדהמ עדהי על ססבהתב פעולל חתכםגשה

 לך רעזולהכריצ1השיממ?יםרחאלעו צמםע על גןהל דיכ הםלששדחהעדבי ששתמהל דיכ שותעל יםליכו יםרעיצ יםשנא מה
 בזמןש וןיוכמבשוח זה רבד ם.ריחא יןבהלריות בטו יםנכמו הםש כך הם, מי יןבהל דיכךחתגשה חתשת רעיצ דםא ולכל
 אתם איתם החשפמ ניב או יםרבח עם או יםדדבומ אתם יתםאשםשינא עם הציקארטנאי יםלקי כלותו ,2—4 שימותמ שלימושת

 נימפ יםרחאלעוךצמע על גןהלדצכי 7—5 שימותמרבוע סיתסיבההנבהה את קספל עוייסיהלא יותצקארטנאי י.לאטורוי רשקב
 .19—דביקו.

 לעולפ הוישע זו הלעושפ וםשמ ה,למשהשיממ או יותעילופ וימות,סמ אלותשלעגלדל טוחלישת ייתכן ך,נחמ או לטפמ ה,רהוכ
 של חותטיבהו ריאותבהש כך יותצקארטנהאי את שיתאי אימוהת אנא !רדסב זה ם.כאת גדאיהל או יותקומהמ יותחנהל דגוניב
 .הניולע יפותדע בעלי הם חתכםגשה חתשת יםרעיצה

 על עפישמאהו ךואי עדהמ את יןבהל יםרעיצלעיוסב יםחמומ נוחנאלבא ים,נשוארה יםבגיהמ בין אצנמ נואי ניאן,סוסמית וןכמ
 דותחמאוה האומות שלאקיימ ברחיתופרותטבמששימוהבותשיחבדמאו יםנאמימנואכן, כמו ם.בביס עולםה (SDGs) רתגסכמ

 יות,לבגלו רותטלמ עדהמ ניאןסוסמית טקוירפ רתגסבמ ר.ענו ניב דיי על שמותיוומ תרודגהמו אקיימ נותב עולותבפ דקהתמל
 ים)מ 6הרטמ (,ותיכאי ךנוחי)4הרטמ,(החוורוהבטו ריאותב)3הרטלמ רשוק?יםרחאלעו צמיע על גןהללכאו ךאי !19—דביקו
 אקיימה ריב יםדעי של (אקיימ בר יםרע)11 הרטהמ אתו (,הארובות יםנקי.(S DG) שיתוף של יםהדהמ חובכו יםרמכי גם נוא
 למיעוה ריאותבה וןגראלדמאו הדתו ריסיא נוא חוק.רמ אפילו ים,רחא עם קדוההלעופ שיתוףבהדבועוהלעופ (WHO), ותפותשל

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 InterAcademy,(IAP) ניתכטההכהתמי לעו הםלשטבהמ דותנקו על ניאןסוסמיתבוניתיועמ ס,נפקיהו סנ'וג טתסירבניאו
 נוא סף,נוב ה.זלדומו של חיתוהפ ךלהבמ תמיכתם על רמו טיבו וןדרגו רןקלהדתו ריסיא נוא ע.דבמשקיודה חתטבהב הםלש

 ו למיעוה ריאותבה וןגראלהדתו ריסיאIAP ךנוחי שינאו יםלטפמ ים,רהוכ— לכםו יםרעיצלחטיבהל דיכההגההו יםגומרהת על
 זה תוכן עם הציקארטנאי יםלקי כולתהי את — עולםה ביחר בכל.

 ךהאי את רחקול אותם דדעוומ עולםה ביחר בכל רענו ניבו יםדללי שגינושגרלמ עדהמ את ךהופ ניאןסוסמית עדהמ ךנוחיל כזרהמ
 רענו ניבו יםדליהבש ניתשדחהגידולובמתו ששתממ יותלבגלו רותטלמ עדמ ניאןסוסמית טקוירפ ם.בביס יםרבד של הלמהו

 הנימורהב יותחל נולרעזותהבביסה יןבל דםאה ניב בין יםסחהי נתבה ם.צמעב בותשוהת את גלותל יםכריצו השיעךתו יםדלומ
 הגיפמה הותמ את יןבהלרענולו יםדללי בשוח חוץ,ב שם עותטהמו סותהתפיו יםסיתוהמ כל עם ות.דיעתי יפותגלמ נןהתכול גםו

—"ות.דיעתי יפותגמענולמ דיכ שותעל יתןנהומ אתהז
Dr. Soumya למיעוה ריאותבה וןגרא שי,אר עןדמ  Swaminathan,

 דיי על רק ית.לניוצרהבשיחו הםלש עיתדהמ הנבהה את חלפת— עולםב יםאצנמ הםש וםקמלכב— יםדללי בשוח כך כל ה"ז
 רשמול דיכ נולש גותהנהתה את יםאהתללכיו נומאית דחא כל יותארהועדהמ על סותסבוהמ יותלניוצר טותלחהלבקל כולתהי
—."19—דביקו וןגכ יםהומזי נימפ נוותיחשפמלעונוצמע על
 INTERACADEMY ותפותש אשינ אולן,מ טר רקלוו רסורופפ

 רבעמ חיים אולי נוחנא ית.לבגלו הלהיקכ נואות ברקי גם זה לבא ו.נייח את הנשי זה ד.חימפ אהו ה,גיפמ כל כמו ,19—דביקו
 .דחבי ההז ברקה את חצנלנולרעזול יםליכו—הלעוופ—עדומ ד.חבי ההז קבאבמ נולכו לבא ים,פירגגיאו בולותגל

 ן.כדעומראשהי ריא.בראשהי ח.טובראשהיל

 ד,בוכה כלב

 להנמ ל,נדואו לרוקר"ד
 עדמ ךנוחי כזרמ ניאןסוסמית

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 להילהע רתיסק !19—ידבוק

..........................................?ויעכש םלובע הרוק מה :1 הממשי

...........

............ ..........

.......

... ..

.... ....................

.... ....................

.............................................................................

...............................................................................

 6 עמ

 12 עמ?רועזל הלויכ םירחאמ קחרמ על הרימש ךיא :2 הממשי

17 עמ?וינלעןהגלהלויכ םיייד תפיטשךיא:3הממשי

 20 עמ?וינלעןהגלםילויכולנש והפה ףהא יוסכךאי :4המימש

24 עמ?תוליהקו תוחפמש על יעפמש COVID—19 ךאי :5המימש

92 עמ?רולעז לכויהיהבע ילגב ןועדכ ךאי :6המימש

34 עמ?ויכשעטלנקו לויכ יאנ תופעול אילו :7המימש

38 עמ תיופנה

40 עמ הרהכ

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ?ויעכש לםובע רהקו מה :1 ימהשמ

 תוקד (15—30)?19—דיקוב ךלהמב ניםתמש ייםהח ךיא ה:לג

 ןיתכי.םידרח או םיוצחלםיראנילואךסביב םירגוהמב .םיונרחהא םישדוחב נהשתה רבהה כי לב מתששןיתכי
 .םירחב עם םיחחושמ או ,יתרתחב יהדמב םילמב ,ותשדחב םיפוצ םאת שי אם דחוימב ,רדבה אותו םישיגרמ םשאת

 ףיגהנ לש עדמה את ןילהב ,ךלש קהילהלו ,ךל רוזעי ?םירחא לעו ימעצ על ןגלה לויכ יאנ ךיא !19—דיקוב ,זה טקיורפ
 .דיתעב ךילע עיפשלה לולע או עיפשמ זה ףיגנ ךיא ןילהב םלכ רוזעי זה .ול םימוד םיסוריוו םיפיגלנו 19—דיקובל9םרוגש

 .םיחוטב ךלש קהילהה לעו םעצמכ על רומשל ידכ טוקלנ םילויכ םשאת ותלועפה את ןילהב ךל רוזעי זה

 של ותלעופה את לוגת.זה ףנגי של עדמה את רוקחתםאת .ףהנגי לגבי םשייגרמםשיאנ ךאי וןדלולכתו ,זה טקוירפב
 םאת .19—דיקובמה טשפתהלמעומנלידכםלכשההילקבדיעתב אותי ושחרתי או עתכ ותשחרמתש,רוהציב ותריאב

 .םלכש להיקהה ותריאבב ךומתלידכ ותלועפבוטקתנ

 םילויכ םשאת ושהימ או ,רחב ,חא עם חהיש.ןמימה רגומב או ,לפטמ,רהוה עם רדבלםילויכ םאת .חהישבוליחתת .1
 .םלכש חהישה את ותחהנלידכ הבאה עהבהצ שמשתלה םותכרשפבא !לאפנרדב כן םג היא ןופלטברשקהתל

 נותשהםייחה איך :וז אלהשלע שובחל ותישנ 30 וחק.םלכשםיפותשה עם םיפנ לאםיפנ שבתלםילויכ םאת אם .2
 ?הז בילג השמרגי או שמרגי ניא ואיך הנחרולא

 הוא םיינזהמא לש םדיקפת .וז אלהשל ותישפוחב שיבלה לויכ רדובה ,ותהבא ותקדה 2 ךשמב .םיינזומא רדוב ורחב .3
 .םידיקפת ופילחה ותקד 2 רחלא .להגיב לא לאב ,ליעפןפובא שיבקלה

 :ותבאה ותלשאהשולשרועב חהיש של לדומ אותו על רוזח.4

 ?רהוק זה נהימב או ןימב יאנ םהא .א
 ?19—דיקוב יגבל ילש םידחפה הם המ .ב
 ?שתגרמת או שגרמת יאנ מהמג.

 וילערדבלורצתילושא חהישב להעשרדב לבכ ןודל עתכולתוכ .םלכשףותשלודות,חהישה את ומייסשת רחלא .5
 ושוחיו ועמשיי םלושכ ךכ םירגמאת םירדב לע רבדל ךרד זוהי .דדיא ראקנ זהה חהישה נהמב .קמועל רותי

 1ם.ידמכוב

 :יתשגר ותחיטב ✔
 אלהה ותשגרהרשכא זההקפתה את וראת?ליעומ היה זה םהא ?עצוב היה זה ?דהיחפמ הייתה זאתה חהישהםהא

 .םירחב או םימנימה םירגומב עם קודלב טוב זמן זה .ותלעל םייושע

 םושרל ורחתב ךיא םבכ יולת זה .םכלש םירקחמוה ותשגרה ,ותשבחמה את ףוסלא ושקתתב ,זה טקיורפ ךלמהב .6
 ותשעל ותונש ותסיב רפסמ ןשני .טקיורפה ךשמב מן"וי" זהל ארקנ ללבהתבל לא ידכ .חוטב עדימה על ורמש רק .םותא

 2:זאת

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 היא םישיגרמ םאת ךיא עתדלו עדימה את דעבל ידכ רותיב ותבוטה םירכדה חתא !םלועב םישחרמת םירדב רבהה .א
 .זה את תובלכ

 רמשנ לשהכ כך םידמול םשה מה על םיוננת םיפסוא םיענדמ ,םשלה רקחמה ךלמהב !ותמושר םירמוש םיענדמ .ב
 .דחא םוקמב

 רתמשנ יהרוטסיהה .לודג ירוטסיה עוריא חווה םלועה לאב ,וישעכ ככה שיגרמ לא ילוא זה !יהרוטסיה םיווח םאת .ג
 ותיהל היה זה ךיא עתדלורציםיהבא ותרודמה םישהאנ דחאםוי.נהממקלח גם םאת לאב .נהידמוה יתמלועה מהרב

 .וישעכ ןכא

 םדתמל מה ?כה עד םלכשןויסיהנ מה .םכלש ביומן 19—דיקוב יגבל םישיגרמ םאת ךיא םושרל ידכ זמן צתק וחק .7
 ?ךלש דהדיאה ותחישמ

 ת(ודק 30) י?מעצ את ראתמ יתייה ךיא ן:יבהל

 םיצבעמש םירדבה את ןילהב םישלאנ רוזעל לושיכ יפרג ילכ היא זהות מפת !ךלש ותזהה מפת את רויצל ןמזה עיגה .1
 ביומן םלכש ותזהה מפת את םושרלםילויכ םאת .םעצמכב או םירחא עם זה את ותשעלםילויכ םאת .טרפכםותא
 .םלכש

 .זרכמבםלכשםשה עם לחהת .2

 .םכלש םשה סביב לגעמ ורייצ .3

 ,רוזעלידכ ותירוגטקלש הבאה מהישרבשמשתלה םילויכ םאת ?"יותארמתא מה" או ?"יאנ "מי ,אלהשהלעוענ .4
 .וז מהישרבםירדבה את קרםילגבומשיגרלה לא לאב

 ליג

 מין

 מוצא/חהפשמ רקע

 ,עצוב ,קיחמצ ,םר) ותישיא ותונתכ
 (גוס

תהיבכ/רפסה בית

םולא

 םירדב או ,םיחביבת ,ןייענ ימוחת
 ףיהכ לישבב ותשעל והבא תהשא

 בן ,ןב ,ותח)א חהפשמב םדכיקפת
 (דוד

יתנא מוצא

דת

 ,רוחש רעיש ,והגב) ותיזיפ ותונתכ
 (םייפקשמ רכיבמ ,ותלוחכ םייינע

 שובחל םילויכ םשאת רחא רדב כל
 !וילע

1. 

 ,םלכש המפה על רומשלידכ.םלכש המפה את רויצלידכ יתלב סביבמםיטקייבאוב שמשתלה לתוכ ,ורצת אם .5
 .ןורזיכב אותה רומשל או נהומת םללצ םותכרשפבא

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 אלההםירדבה את ףיסות היא :ותראלולתוכשידכ שלה ותזהה מפת של ותסארג שתי רהיצ דהעםשב רהיעצ רהענ .6
 :רהוש כל ףוסב שלה למפה

 מאוגדתוהזתפמ היזו 1.1 יורא

 דולהג ותחא א.

 םיליפ הבתוא ב.
 דולהג ריעל עוסלנ וצהר ג.
 םיקמתמ הבתוא ד.
 קהיסומ המון נהיזמא ה.
 רופלת דומלל וצהר ו.
 נהינ היא ילש ובהטיהכ רהחבה ז.

 (ידוסירפס ית)ב ז תהיבכ ח.
 עטבב זמן רבהה מבלה ט.
 קוריו םוכת הם ילע םיהובהא םיעהצב י.

 את ללתוכ דהעלש יתזיפה ותזהה מפת .7
 :רצה(מא לגד עם דחי) אלהה םירדבה

 ביחמר םציחפ עם תהוזתפמהתשעהדע 1.2 איור

 ןכא םצגימו הם .התבי

 ותדיח והבאןטקה יהחא כי לזפא יכתתח א.

 יהלע ובההאה יהחה הואש ,ליפ לש םגד ב.
 םשל עוסלנ וצהר היא כי דולהג ריעמ יהולג ג.
 םיקמתמ הבתוא היא כי ותריפ ד.
 קהיסומ רבהלה נהיזמא היא כי ותיזנוא ה.
 רופלת דתמול היא כי טוחו טחמ ו.
 נהינ,שלה ובהטיהכ רהחבמה דימצ ז.

 ז תהיבכ היא יכ""ז ותהא םעסיטרכ ח.
 עטבב זמן רבהה מבלה היא כי עלה ט.
 םיהובהא םיעהצב רועב קוריו םוכת ןורפיע י.
 יהלע

 םילויכ םאת ,רחאושהימ עם זו ותליעפםישועםאת אם .םרונכזיכב או ביומן ומשר?םלכש ותזהה במפת םללתכ מה .8
 :םלכש יבהשחה את ותחהנלידכ ותלשא ןללה .דחיב ותזהה ותפמלעןודל

 ?ןמזךרולא ותתנשלה יהושעםלכש ותזהה מפת ךיא א.

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב

8



    

                               

              
                     

 
                   
 

                     
    

 
             

 
                     

   
 

          

              
   

         
      

            

 
                          

                     
 

 

 

 
            

 
                   

 
                        

  
             

 
 

                  
      

                    
   

           
              

              
                 

              

 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ?םלכש ותזהה במפת םירדבה על םלכ שי טהילש מהכ ב.
 ?םייחב לקבמ םשאת ותטלחהה על םיעיפשמ םכלש ותזהה מפת לע םירדב ךיא ג.

 .םלכש םייחה לע םיעיפשמ םכלש ותזהה מפת לע םירדבה ךיא על שובחל וסנ וישעכ .9

 םיוצרםאת מהוםיעדויםשאת מה על מפה רויצלןמזהעיגה.19—דיקובל רהזחבםלכש לבה מתושת את ושיבה.10
 .19—דיקוב לע דומלל

 .לגעמ וסביב ורייצ ".19—דיקוב" וזכרמב ווכתב שדח רוזא וראת ,םלכש ביומן .11

 את ותחהנלרוזעלםייושעשםירדב נהה.19—דיקוב על םיעדויםשאת םישבוח או םיעדויםשאת מה את וכתב .12
 :םלכש יבהשחה

 ?זה מה

 םיטושנ םישאנ יש םהא ?זהב םיקדבנ םישאנ ךיא
 ?םירחא רשמא זהב קדבלה רותי

 ?םלכש קהילהל שהוע זה מה

?בו עתגל או ,םועטל ,ותראל םילויכ םאת םהא

 לע ןגלה ידכ ותשעל םילויכ םשאת םירדב יש םהא
 ?זה יפנמ םעצמכ

?םלועל שהוע זה מה

 ותענלולתוכשןיתכי,דהועבהךלמהב.ןותאומשר 19דיקוב על ותלשא םלכ יש אם .וישעכ ותשובהת לכבךרוצ אין .13
 .מהישמלכףוסב אלה ותלשאל שובלםותכרשפבא .ךלש פהמלףיסולה ותפסונ ותלשא םלכ שישןיתכי.ןמה מהכ על

 (תוקד 30—45) וח?טב ישגרהלידכתולעש ליםויכ וננחאש ריםדב הם מה

1. COVID —19םיחוטב שיגרלה םלכ רוזעל ידכ ותשעל לויכ םאתש םירדב מהכ יש לאב .םלוכ את דיחפמ: 

 אלההםירדבה של מהישרורכע?רותיםיחוטבשיגרלה םלכ םימרוגשוםלכש יתבב םישועםשאת םירדב יש םהא א.
 .םלכש ביומן

 .אלההםירדבהםושייךשמה על םלכש יתבב םירחא עם ורדב ב.

 ותימוקמה ותחיטהב ותיחהנ עם דחא נהקב םילוע אלהה םירדבשה דאוול ידכ רגומב עם וחחוש :יתזיפ ותחיטב

 .ותמישנ היאהדחפ או ,ותעצבנ ,דהרחםישיגרמםתשא םעפלבכ בה ןמהתאלםילויכ םשאת ספתונ טהיש.2
 :זה את וסנ

 .םייינע מתיעצבוליחהת ,םלכ חונ זה אם א.

 .םבכיסבשללחבםיחירמםשאת מהוםיעמושםשאת מהל לב שימו ב.
 .םלכשרוטבל חתמת שממ,ןטהב על םיידיה את שימו ג.
 .ריוובא אותה ולאמןטהב לעםיחצולםדכועב.םלכשףהא ךרדריוואופשא ד.
 .םלכש ןטבב שהיה ריווהא כל את וצהחה חפהדו הפה ךרד ופשינ ה.

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 נהשמ לא כי ורזכ 3.םיחוטוב םיעוגררותישיגרלה ידכורכטתצשלככ ותרב םימעפ או ותפסונםימעפערבא זאת ושע ו.
 הם .19—דיקובל ותונרפת יאתמצ על םידעוב םלועהיחברלבכ ותריאבידעובוםירקוח,םיענדמ.דלב לא םאת ,רהוק מה
 מהישמל ושיכמשת יפנל .זהה טקיורפה ךרולא םמה קלחמ םיטוטיצ וראקת םאת .םיחוטב ולנוכ על רומשל ידכ םידעוב

 .ליחהתלםלכורזעיש19—דיקוב יגבלותיסיסבותדעוב מהכנהה,הבאה

 ":19—דיקוב" זה מה .3

 זההסוריוושה םישבוחםיענדמSARS—COV—2. ראקשנ ףיגנידי על מתרגנ היא .מחלה היא 19—דיקוב א.
 םיענדמ.רחאםדלא דחאםדמא טשפהתללויכ הוא כי תעכםיעדויםיענדמ.םדלא םייחלעמב נהושראלטשפהת
 .םייח ילעלב רהזחב םישמאנ טשפהתל לויכ זה ו זהה ףיגהנ אם עתדל ידכ םיפסונ םיטרפ ררלב םיסמנ

 זה לודומ לש טיפהעה על רויהא .ם"יסוריוונרוק" םיראקהנ םיסוריו לש החפשממ קלח הוא SARS—COV—2 ב.
 םידדוחמה םימבנה יפכוקסורקימ חתת םיהלע םילסתכמ םיענדמה רשכא כך םיראקנ הם .נהורוקה ףיגנ של הוא
 5יתינטלב ונה"רוק" או רכת כמו םיראנםיפיגהנמםיטלוהב

 שיש דע או םילוח םישיגרמ םשה עד םישלאנ םימי 14 ל 1 בין םישרדנ כי 19—דיקובה ףיגנ רחא קובעל שהק ג.
 .םיינמסתםלה

 ,ותפייע ,שיב לועיש ,םוח :לוללכ םייושע 19—דיקוב של םיינמסהת .םילוח םשהכ םישיגרמ םיששאנ מה זה םיינמסת ד.
 ,שודג אף .םשלה םעטה שוח או חירה שוח את דלאב גם םייושע םימיוסמ םישאנ .מהישנ יישק וא מהישנ רוצק ,ףוג יכאב

 .םירידנ הם ךא ,םיינמזהת בין להיות םילויכ ןורג כאב או זלתנ

 עם להכאו םירגומב םישלאנ .מהישבנ םיישק חלפתו שהק םילוח להיות םילולעל 19—דיקובב םילוחש םישמהאנ קלח ה.
 .דחא ללכ ותרקל לויכ זה כי אם ,דואמ חולה להיות והגב רותי יוסיכ יש םירחא םיירפוא םימצב

 ןיידע הם ,זאת ותרמל.םילוחוראיי לאוםשהלכםיינמסתוארי לא םעפףוא םפוגבףיגהנ את םישאושנ םישאנ יש ו.
 ".םיינמסת אלל" להיות ראקנ זה .םירחלא מחלהה את ריעבלה םילויכ

 ךיא,זה עם זה םירשקמת םישאנ ךיא את נהשמ גם הוא .םלועהיחברלבכ םישאנ של םותריאב על עיפשמ זה ףיגנ ז.
 םיטההב על דוע דומלל ולתוכ .ןונכ לאו ןונכ הוא םישיגרמ םשה םוא ,רץהא רודכ לע םעתפשה ,םיקסע םישוע הם

 .ותיוליעפוב םיחמוממ עדימ ושפח .טקייורפה כל ךרולא םייהאתו םיייבתסבה ,םייותרבהת ,םייללכהכ ,םיירתחבה

 .ןלשלה םיפסוהנ ותרוקמה ףיעסב ויניע ,רותיב ידכנעה עדימה קבלתל .חתמתפת מחלהה .4

 ,רותיםיינשמב לככ .זה לעדועדומלל הוא 19—דיקובמרתויםימוגנ שיגרלה ידכ ותשעללויכ םתהשא דחארדב .5
 .רותיוינמעצ לעןגלה ניתן ךכ,רותיםיינשמב לככ .ותחפםידחפמ

 ,הלחמהללחומתטושפתהבהככרוש זו יאה תרובי הברורהוהנשוראה.תפומגי תישתשוחתרמדמית"
 או תכרומדמית לא לבאהדמי התבאו קזנתמגור הנישההפמגיה.םלעוה ביחבר ב"יוכוםקידייחה,םפינגיה
 נוחבו פוצ.והשמתשולע םסינמםשינשאכםבישאמו מןזזבזבי וטשפדחפהםמיפעל.דחפ בשם. הנכומ

 םצירו םפע אי אם .תדובוע על או םדיחפ על תסוסבומ מןצעםכתיבותגווםכבביסשםשינאהתבותגו אם
 יןצק ,נודוקמ נאא—"דחפבלפלט הנשוורא שברא םביייחת דובעוה על ססבתהב פעלווי בושיקיםשינשא

 .ב"האר ,יאןנסותימסתתיקסותע תיאובר תיירוש,בורציהתיאובר םירוח

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 םיענדממ ותרישי ודמלת ,םימיוסמ םירקמב .19—דיקוב של םירב םיטהיב על דומלל ולתוכ ,הזה טקיורפה ראשב
 ותלאשמה ותרבל ותשובת מצואל ולתוכ .זהה טקיורפה ךרולא םהמ םיטוטיצ וראקת .םלועה יחברב םידעובה םירקוחו

 !רותיםחיטובשורגיתש והקומ ואני ןלכםדקו הןליעםשבתחש

 :פיםסונ אביםמש

 על ןגלה דיצוכ ,שלה םימוטפמיסה של יתללכ רהיקס :םיסוריווונארוק לע ימלועה ותריאהב ןוגרא של ותשובות ותלשא
 .ךמעצ

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

 COVID— של ודאיו של רהיקס:COVID—19 ללוכ םיררועמת םיימתישנ םיסוריו של רהקוב ובהגת ,העימנ ,רויתלא ותטיש
 .םירחוא 19

https://openwho.org/courses/introduction—to—ncov 
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ?זורלע להכוי מאחרים רחקמתירמש יךא:2 מהמשי

 ת(וקד 15—30) ני?השמדאח קרחמ על ריםמוש כםסביב נשיםא אםה גלו:

 .םלכש ביומן םכלש ותשבחמה את וכתב .ותהבא ותלשאה על ושבחת.1

 רשמא רותיישנמה דחאקחרמ על רומשלךירשצ כך על םירדבמךלש קהילהב או יתבב םיששאנ עתמשםהא א.
 ?רהוק זהשםישבוחםאת מהל?רעבב

 יגבלםישיגרמםיאת ךי?אקחרמלע רהימשיגבל ותחמנשםירגםאת בה יתמוקמה ותשרמה ותיחהנ יש םהא ב.
 ?זה

 היתיה שלהממה אם םישיגרמםיתיהךיא:וז אלהשלעוענ ,םירגםאת ושב יתבב רשאילה ותיחהנ עגרכ אין אם ג.
 ?םישדוחאו ותעושבךשמב אותו זובעללאויתבברשאילהםלכ רהומ

 .םלכש ביומן םלכשותרעהה אתומשר.ותהבא ותלשאהותעמצבאםיתכבבםישמהאנ דחאכלוינירא.2

 ?לא מהל או כן מהל?וישעכ םירחאםישמאנ קחרמ על םירמושםאת םהא א.

 ?ואיפה מתי ,ןכ אם ?נהורחלא םילוח םישאנ עם עגמב םבאת םהא ב.

 המל או כן מהל?םלכש יתלב חוץמםישמאנ קחרמרומשלםיריכצםלכש יתבב םישהאנ לשכ םישבוחםאת םהא ג.
 ?לא

 ךרד תהובא ולקבשת ותשובהת את ומשר.ותלשאה אותן את םלוכ את ולשא ,רקסםירכועםאת רשכא :הדמילתצע
 !רותירחומא ותמגמרלאת ולתוכשידכדחיבםלכש ותשובהת כל את ורמש.םעפלבכ

 :יתשגר ותחיטב ✔
 לושאל טושפ או .אלהש לע גלדל םילויכ םאת !רדסב זה .םשלה םיישיהא םילגרהה על רדבל םיוהבא לא םישאנ םימעפל

 ?ותשעלםיכירצוחנאנשםישבוחםשה מה על נהורחהא אלהשה את

 (תודק 45) ב?ושחךכ כל חקרמההמל ן:יבהל

 .חהמוממ הבא טוטיהצ יאתרקתעבםלכש קהילהב יהעהב של םיירתחבהםיטהיבה על ושבחת .1

 .ונלשםידיהימללכו ,והנשמלדחאםדמא תברועו הלאתפויט.תיתפטי הברהע תעוצמבא שטפתמ 19—דביקו"
 הנקו םתא.תקוישנו,םיקבוחי ,םידייתצוחיל עם םבירםשינאםכיברמהתא.םכלשהלהיקביספוטי םיו על בושחת

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 הן הלא כל .םציפחוםשינא עם קודהרשקבםבאי הזמן כל םתא.םדלא םדמא ברשע ףסכתעוצמבא תנוחבםבריד
 תזכר ,ןמורג סיאק—".הלהיקב הקבדה התחיפמהזה קדוהה שרקהתלבהג .19—דביקוהףנגי תצפהלתיונומדזה
 .יוומלא ,תמיס פרקו ,KUUNIKA של תמוייק

 ,יתיפתטהרעבה:19—דיובק על םירחאםירדב שהולשןילהב םיריכצםאת בושח כך כל הוא קחרמהעודמןיהבלידכ.2
 :זו ותליעפוסנ.עמגו,םיינמסת לאל להיות

 ה.ראהמ או סהכו של מיהפני קלחה את שורגיוה ננוהתבו .ראהמה על או שהיב סוכךתול רוכהאו יתטאי ימהשנ מושנ א.

 .תיתטיפ רהבעה של חתא המגוד זוהי ?טובר שיגרמ זהש לב םימש םתא םהא ב.

 :ףסונ עדימ לקבל ידכ םיהבא םיטרפה את וראק .3

 או ,םישטעמת ,םליעתשמםשיאנ רשכא .פהוה ףהא ,תאוריהמ יעמגש זלנו של דמאו ותטנק ותפטי ותעבאמצ יתשענ
 כל .םימ רקיעב רכבתומ יתטיפת רהעבה .רירו קור ךרד ףוגמה םיצאוי הלא ותפיט .ףוגמה תצאל לויכ ותפיט ,םירדבמ

 .ותפיט םירזפמ ,םילוחה הלא רק לא ,םישהאנ

 הלא ותפיט .רותי ותלודג ותפיט ריציל םילויכ לועישו ותשטעהת .םיונשו םירב םילדגב להיות יכולה יתטיפת רהעבה
 עם םדמא יתטיפת רהעבה עם עגמבםיבא םיריאבםישאנ רשכא .ףיגבנ עוגנםדהא אם 19—דיקובבקידבלה ותלויכ

 םנישא או םשהלכםיינמסת לאלםלועלםפוגבףיגהנ את םישאושנ םישאנ יש .םיהלאטשפהתללויכ ףיגהנ 19—דיקוב
 6".םנימיסת לאל" להיות ראקנ זה םירחלא מחלהה את ריעבלה םילויכ ןיידע הם ,זאת לבכו .םילוח םיראנ

 םישחש םישאנ כמו םירכד ןותבא םירחא םישלאנ ףיגהנ את פיץלה םילויכ ןיידע םשאת רמוא םיינמסת לאל להיות
 .יטיפת עגמו ותטשפהת ךרד רהוק זה .םילוח

 :םישאנ בין יתפיטה עגמה את פיץלה לושיכ מגע של םיונשםיגוסםשני

 ןוסיכה .ל(ועיש) םיימתישנ םיינמסת לו שיש ושהימ עם ם(ירטמ 2 ךו)בת קודה רשקב נמצאש םדא כל— שירי מגע א.
 םושלנ רותיםיטונוחנאנ ,אלה םימצבב.חולהמה יטיפתהעגמלםייינעה או ףהא ,הפה של רהישי ייפהשחב הוא
 .רדבמ או ,שטעמת ,לעשתמ חולה דםא רשכא םיפיגהנ את

 ,ןחלוש כמו םעצ או ,ךלש דיה כמו ראיב על וחתשנ ,ותשטעתה ,לועישמ ףיגהנ את ליהמכ יטיפת עגמ— ףיקע שרק ב.
 עד םימעפלו ותעש רפסמ דרוש הוא םימעפל .מה זמן ךשמב שם רשאילה לויכ 19—דיקובהףיגנ.קהעמוא,דלת יתדי

 .םלהשףוגלסנכנ ףיגהנ ,םייינעב או ףבא ,בפה ,ויפנבעגונרחאםדארשכא .םימירפסמ

 ניתן 19—דיקובה ףיגנ כי ורזכ .19—דיקובה ותטשפהתב שובחםרוג היא יתטיפת רהעבהךיאןילהב שובח
 .אלה ותפיט ותעמצבא םדלא םדמא רהעבלה

 שמתשהל ףידע ,הלא םירקמב .19 דיקוב כמו ותלחמ על םידמול רשכא דימת ובהשח ותחיטב :יתזיפ ותחיטב
 אז .םימ רקיעב ותכברומ יתטיפת הרעבה ,ןלכ םדוק םדתמלש יפכ .ייתמהא רדבה על רשאמ לדומ על דומללו

 .םמיבשתמשנ שבו לדמו על דמולל לוכתו ,ותשטעהת או תימיאלועישמ יהלדמוללםקובמ

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 .עולנ ותלויכ םימ ותפיטךיא ותראלםלכ רוזעי זה םימלדומ.יתטיפת הרעבה של לדומרויצלולתוכ וישעכ .4
 או םישטעמת,םילעשתמ הם רשכא םירחמא להיות ךירצ קוחר מהכ על שובחל םלכ רוזעל ותיושע האל ותיפתצ
 .םרידבמ

 םימה את ותקנלידכ יתלטמ,םלכשדיבדוחלא ידכםימקיספמ עם סוכ או רהעק:אלההםירמוחה את ורכטתצ
 .ריקמה םיקחרמ ןמסל ידכ הדידמ רישמכ ,םיחטשמהו םיידימה

 את ףוטשלםיריכצםאת ,זההיוסיהנ חילתתיפנל.םכלש יתבב רגומב םדמא עויסושקב אנא :יתזיפ ותחיטב
 .ןוסבוםימ עם ותישנ 40 ךשמב םיידיה

 יהטמבארדחןוגכ,רוזהא את צתק טיברלה רושיאולבקו.ול וצהחמ או יתהב ךובת ריק עם חופת חטשוראת .5
 :םוקימ ותשירד .יוניצח ריק או

 .ריקל דומא רובק דומעל םילגוסמ להיות םיריכצ םאת א.

 .םלכשךרדברדב םושילבריקמה רותי או ם(ידעצ 4—6) םירטמ 2 ותחפל דומעל םילגוסמ להיות םיריכצ םאת ב.

 :רצפהה על ריקמה םיהבא םיקחרמה את ומנס,םלכש דהידמהרישמכ ותעמצבא .6
 (.0.5 םידעצ 4,םידעצ 3,םידעצ 2,ריקמה דחא דע)צ םידעצ ורפס טושפ או ',מ 2.0',מ 1.5',מ 1.0',מ

 .םימ של הרעק עם דעצ 1 ו'אמ 0.5 ןמיס על ריקה מול ודמע .7

 םימה תזתהב ותשטעהת או לועישמ ,םלכש ףאוה מהפה רתעוב יתטיפת רהבעה דציכ ומיגדת עתכ .8
 :זאת ותשעל ידכ .ריקה רעבל

 .ףוטפטועמנוםלכשרטסנל חתמת םימה עם רהעקה את חתאדיבוקיזחה א.

 .ותעהאצב כל את ויבטרהוםימבהיינשהדיה את ולטבת ב.

 .רהעקה לעמ םיממה ך ותרימהב ףורגהא את ומרה .ףורגא דיה מכף ורצ ג.

 ומנהתא .ריקה ןווילכ םלכש דימה זיית םיממה קלח .ריקה ןווילכ םימעפ 2—3 ותעהאצב את רק ויצפקה ד.
 .םלכ םישתא מהימתא דרך וומצא

 .ךלש ביומן רהתצוה את רוייצ.םכלמו הפרצוה רקיה על ותפטיה ראההמ על רובקמ לוכסתת .9

 ?לדוג ותובא ותפיטה כל םהא א.

 ?רותיב ותמוכהנו ותוהגבההלא,ריקה על ותפיטהועיהג ןלא ב.
 ?וזל זו ותפיטה ותרובק מהכ ג.
 ?ריקה או הפרצה על ותפיטדוע יש םהא ד.

 .רצפהוה ריקה את שייבלותוקנלידכםלכש יתלטמבושמשתה.10

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ותקלנ .ריקמה ם(ילבש4) מ' 2.0—ו ם(ילבש3) מ' 1.5,ם(ילבש2') מ 1.0 של םיקחרמביוסיהנ על ורזח.11
 .בלש כל בין רצפהוה ריקה את שייבלו

 םיוננתה את ותושלה ידכםלכש ביומן םישרתורייצ.םיונשהםיקחרמבםלכש ותיהתצפ יממצא תואושה.12
 .קחרמ כל רועב

 םיחוורמב ריקמה רותי קוחר עולנ ושיכמה :הז את וסנ (דעצ 4') מ 2 קחרמב ריקה אל ועיגה םימ ותפיט אם .13
 .ריקה אל ותעיגמ לא ותפיטהרשא עד ותילה םיריכצםאת קוחר מהכתוראלידכ(דעצ1) מ' 0.5

 ?ריקה אל ותפיט ף זיהתל םילויכ םשאת רותיב לודגה קחרמה מהו א.

 .ךלש ביומן םלכש ותיפתצה את וכתב ב.

 או ,םירדבמ ,םישטעמת ,םילעשתמ םאת רשכא ףוגה את ותבזועש ותילנציאטופ ותעוגנ ותפיט םימדמ םימה ,ורזכ .14
 לעו םמיכעצ לע ןגלה ךיא םימתכננשכ שובח םרוג הוא קחרמה עודמ ,זה לדומ של ךלש ותיפתצב שבחהתב .םימשונ
 .םלכש ביומן םלכש ותוניערה את וכתב ?םירחא

 (תודק 15—30) י?זיפ חקרמל עגונב תףשל או תושעל םיוליכ םתא מה ו:עלפ

 .םיחמוממםיהבא םיטוטימהצ וראקשת יפכ יהעהב של ותירתחבו ותיותרבת,ותיללככטמב ותדוקנ על ושבחת.1

 םיידיימהםמיואיה את דושרל צורךה.דשרול דיכתשועו םישנא של תצובוק מה של הלודגההנמותה יאההלכלכ"
 .תגוהנתהלש תריובקזחה יענמה ואההלהיק או החפשמ,םדא בורעהסנפרוםמי ,וןחיטב,הסחמב סרחו ,ברע של
 םשינמא מטר 2 של הדפרה עם הסחמ צואמלםולייכ לא או ,םייועבשל וןזמקיפסמתנוקלםכוליי לא םתא אם

 שדורשקחוה חריא לאמל או םייתברחםיקחמר על מורשלהשדרילתייצל כלותו לא םתא,םייועבש שךמבםחריא
 לא הז אם .םחריא עם מגעב בואלותביל חוץמתיוהלםכלםיגרו םמי צואמל או לכולא םכלש צורךה.תביב שאריהל
 נודוקמאן—".ויכרא תננכותמ לא הפמגילהבתגוה אז ,וןבשחבחקלנ לאו בןמו,,MPH,MD תובריא םירוח יןצק
 ב"האר ,יאןנוסתמיסתתיקסותע תיאובר יתירוש,בורציה

 םכיער םוע םשינא של תותיבותר תנומוא עם שנגתהלתיוושע דעמה דיי על תחונמוהתצולמהה,הפמגי לךהמב"
 הוא םחריאםדיחומי םעיירוא או תיד חןלפולםייתצבוקםשיפגמ על הערך ,תמוויסמתיובותרב,המדוגל.םהלש
 מגע תיענמל או םייתברחםיקחרמתירמשל בורציהתיאובר תצולמהספותלםיישועםמיויסמםשינא.דמאו לדוג

 סנקיפוה ון'ג,פרוקהסלי "רד—".הלא הקחרה תצולמה חרא בוקלע לאש חורבל םכוליי הם .הלבקל השק פיזי
 הנוגא ב"האר ,תיטסברניאו

 :םלכש ביומן זו להשאל ובהשהת אתוכתב .2

 ?19—דיקובלםרוגשףיגהנ יפנמםליכעןגלה רוזעללויכ יזיפקחרמש שבוחםאת םהא א.

 ?לא מהלאו כן מהל?םלכש ובהשהת אתושנתםעפאיםהא ב.

 .םירחא עם םלכשעדיה את את ףשתלךרדורחב,יזיפקחרמ רתימשבךרוהצ את רותיםיינמב םשאת וישעכ .3

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 .מהישנ ותפיטםירוא הם םהא .סוכךולת םושלנ םלכש יתבב ושהיממושקב א.

 .םלכש יתבב ושהימםע ותפיט ותטשפהת את ןמגדלידכםימ ותליעפ של רהעקבושמשתה ב.
 .יזיפה קחרמה לע רהימשה ותשיבחו ותטשפמת מהישנ ותפיט ךיא לע םירחלא ורפס ג.
 .ודאיווטילקהאו ,טסקאדופוינהכ ,וותאוגיהצ ,זהרכוארויצוינהכ ד.

 ראקנ זה כי ורזכ)ןונכ לאוןונכ מה יגבלםישיגרמםישאנ ךיאתושנליושע 19—דיקובשםראתק,נהושראה מהישמב.4
 .ה"לוח לא יאנ .יזיפקחרמךירצ לא י"אנ ,ךלרמאושהימשםעצמכלורתא .קה(יאת

 ?ןונכ לא או ןונכ זהשםישבוחםאת םהא .שיגרלה םלכ םורגללולע זה ךיאלעושבחת א.

 ?זההםדלא םירמואםיתיה מה ב.

 םיקחרמת לאשםישאנ יש .יתללככ עהפשה ראקנ זה .םידבועםישאנ ךיא נהשמ 19—דיקוב ךיאםראתקםגשורזכ .5
 רמוא זה אם םירחלא יתזיפםירובק להיות רדסב זה םהא ?שבוחםאת מה .םירובקםיללחבדועבלםיריכצ הם כי יתזיפ
 ?19—דיקובה ותטשפהתלםורגללולע זה אם גם ,ללאוכ ףסכ תהיהב הביאלידוכ דהועב שיש

 :פיםסונ אביםמש

 WHO םיירתחב םיקחרמל כהרדה
https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=emb_title 

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 לכוי לנוש פההתוא האף את תלכסו איך :3המשימ
 ?לעזור

 ת(וקד 15) הם?יפתאו פםא את הסמכ ךלשתיבב נשיםאה אםה גלו:

 :ותהבא ותלשאהאתךיתבבםישהאנ אתלושאלזוא.חילהתםעצמכב אלההותלשאהעלושבחת.1

 ?םילעשתמאו םישטעמת םשאתכ והפה ףהא את םיסמכ םאת םהא א.

 ?19—דיקוב םרוגשףיגהנ יפנמםליכעןגלה רוזעללויכ םכלש והפה ףהא יוסישכ םישבוחםאת םהא ב.

 :יתשגר ותחיטב✔
 רהובצ אותה לושאל או .אלהשה על גלדלםילויכ םאת !רדסב זה .םשלה םילגרהה על רדבלםיוהבא לא םישאנ םימעפל
 ?םילעשתמואםישטעמת הם רשכא םשלה והפה ףהא את ותסלכ םיריכצםישאנ ם"הא ,ןוגכ רתחא

 ולגרתת,םלכשרקסה את םירכועםאת רשאכ.קור ותפיטךרדטשפהתללויכ 19—דיקוב םרוגשףיגהנ כי דתמלרכב .2
 ןגלה ןמהתאל לך רוזעי זה .ך(לש חהפשממה הם אם םג) םירקוס םשאת םישמהאנ 2 ותחפל רשאיולה םייזיפ םיקחרמ
 .קור ותפיט יפנמ ךילע

 :שובחךכלכ הוא יזיפהקחרמה מהללע חהמוממ זו יתרתחב יבהטקפסרפוראק.3

 שיגרולה ותראלה ןיידעו םיקדבמו םילוח להיות םילויכ םתא כי 19—דיקוב רועב שובח מתבא הוא ירתחבה קחרמה"
 ראהנואשטעמת או ףבא ךשומ זההםדהא ,וה'.םיהלעךמסתלה םיטונוחנשאנ םייותגנההת םיזמרולנ אין ...םיריאב
 ,יהגולוילב רחב רוספורפ ,טרוטקוד ,לסבנ טהשב'–"ילש קחרמה על רומשל ךירצ ילוא אז ,והגב םוח לו שיש
 רה"בא ,ןוטא'גרו'ג טתיסרניבוא

 ותפיט ךרד קהבדה עומנל םילויכ םאת ךיא רתחא ?יזיפ קחרמ לע רומשל ניתן דימת לא אם ותשעל ךירצ מה לאב .4
 .ביומן םלכש ותוניערה את וכתב ?קור

 את עומנל ותסלנ חתאךרד הן ותסכמ.והפה ףהא לערחא בד יוסיכ או ותסכמםישלוב םישאנ ,ותמיוסמ ותינדמב.5
 ותרמוא ותרחא ותינדמ.סכהמשוחבלםיוצר הם אם רוחלב םישלאנ ותרשפמא ותמיוסמ ותינדמ.קור ותפיט של עהותנה

 םלכש נהידמה מה ותלגלידכםלכש יתבב םירגוהמב את לושאלםילויכ םאת .סכהמשוחבלםיייבחםשה םישלאנ
 ותסכמ שתילב על רתמוא.

 עם ףאוה הפה את ותסלכ "... ידילע היא קור ותפיט של עהותנה את עומנל ספתונךרד,ימלועה ותריאהב ןוגרא פי לע
 ?מהל .םיידיה את ףוטשלו חתפטממה דימ רטפילה זוא .םישטעמת או םילעשתמ רשכא חתפטמ או ךלש ףופכ קפרמ
 ."6סוריווה את ותיצפמ קורה ותפיטש ללגב

 .םילעתשמ או םישטעמת םאת רשכא ישהלכ ךרדב הפה ואת ףהא את ותסלכ ךירצ דימת ,םיריאב םישיגרמ םאת אם גם
 ותעטב םילויכ םשאת רמוא זה .םילוח םישיגרמ לא אם גם ,19—דיקוב םרוגש ףיגהנ את לך יש ןיידעש ןיתכי כי שובח זה
 7זה את ןילהב ילמב םיחטשמל או םישלאנ סוריווה את פיץלה

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 (תודק 15)?רוזעל וליכ ההפו אףה את תוסלכ ךיא ן:יבהל

 פההוףהא ויסכי ךאי דודמל לוכתו יושכע.סרפלהת ותליכו קורתופיטקחור כמה םדידמו םאת ,ונהרחהא ימהשבמ .1

 .קור ותפיט יפנמ םירחוא ךילע ןגלה רוזעל לויכ םעלש

 :אלהה םירמוחה את ךירצ .2

 ךלש םיפנה לומ קיזחהל בד ,םיחטשממהו םיידיהמ םימ ותקלנ יתלטמ ,םימ של הטנק כמות עם רהעק א.

 או ,ךוללכ ,עץ ,2 רפסמ המישמ שתמשתה ושב ריקה ןוגכ ,םימ של ותפיט איפה ותראל ותלקב רשפא ושב רוזא ומצא .3

 .עיתון סתיפ על או , רצפה חירא

 .ךלש דימה םימ טזהת ידי על ותשטעהת או לועישמ קור ותפיט ותמדל .םימ של הרעקב דיה את םילטוב .4

 .ביומן ותיפתצה את ומשרוורייצ .וחתנ ותפיטה איפה וראת.5

 .שוב ותסלנ ולתוכשידכ ותפיט לאלשדחרוזלא ורעב .6

 .ףופכ קפרמ או ,יהיקנ מהקר ,סכהמ המדמ זה בד .ךלש דיה לומ מס" 3—5 בד תסיפ דוע קיזחלה יתבב ושהממ ושקב .7

 .ךלש דימה םימה זתהת ידי על קור ותפיט ותמדל בוש םימב דיה את םילטוב .8

 .ביומן ותיפתצה את ומשרוורייצ.וחתנ ותפיטה איפה וראת.9

 .5—ו 4 םידעצב ושעש כמו ורזפהת הם םהא ?ורזפהת ותפיטה ושב ןפוהא את נהיש דהב ךיא .10

 טהחממ,סכהמדיצכ ראהה זה .םירוכאםיקחרמלרזפהתלמםימ ותפיט מהכרעצ דשהב לב םישלםיריכצםיתיה.11
 יתזיפ הקחרה עם דחי ףופכ קפרמב או ותטחממב ,ותסכמב שומיש .קור ותפיט מהכ םוסחל םילויכ ףופכ קפרמ או ,יהיקנ
6COVID —19 םרוגש ףיגהנ צתפה יפנמ םירחא לעו ךילע ןגלה רוזעל לויכ םיידי טיפתשו

 יפנמוינלעןגלהידכולנש ותגנההתה את ותשנלובשחכך כל זה מהלעל חהמוממ זההירתחבהטבמה את ראק.12

 :19—דיקוב םרוגש ףיגהנ

 תיורא יש אולי מןזךלאור ...םדיחיכיהנהגםושנוליןוא ...תיבעהטתנוסיחהאת אין נופלגושכך,שדחסירווהוז"
 ברדםוש על םעידיו לא נוחנא געכר לבא ...תריו םנימוג היו אולי נולשהיסלוכבאו םמייסומםשינשא תפוסנו
 תיטסברניאו,הוגיליובלברח סורפפרו ,טטורקוד ,לסנב הבטש—"וןכסיבםצאימנםלכו אז .םדיחיי על מגן השמעלש
 ב"האר ,ון'טא'ורגג

 (תודק 15—30)?ונשל ההפו אףהיוסיכ על תףשל או תושעלרשאפ מה

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ןמויבזו אלהשל ובהשהת את וכתב .1

 ?19—דיקוב םרוגשףיגהנ יפנמםליכעןגלה רוזעללויכ הוהפ ףהא יוסישכ םישבוחםתאםהא א.

 ?לא מהלאו מהל?וישעכ םלכשהובשתה את ושנתםהא ב.

 .םירחא עם זה את קוחללךרדורחב,והפה ףהא יוסיכ על רותיםיינמב םשאת וישעכ .2

 .םלכש יתבב ושהימ עם דהב עם זההתה ותליעפו את ושעתא.

 ,םלכש יתבב םישהאנ רועב זה את ומיגדת ,הזרכ או רויצ ותשעל .קור ותפיט ותטשפהת עומנל ךיא על םירחלא רפסל ב.

 .ודאיו טילקלה או ,טסקאדופ ותשעל

 .קה(יאת ראקנ זה כירוזכ)ןונכ לאוןונכ מה יגבלםישיגרמםישנאךיא ותשנליושע 19—דיקוב כיםראתק,1 מהישמב .3

 ."ולהח לא יאנ .לעשתמ או שטעמת ישאנכילש והפה ףהא את תוסלכ ךירצ לא י"אנ ,ךלרמאושהימשםעצמכלורתא

 ?וןכנ לא או וןכנ זהשםשביחו םאת םהא .שרגיהלםכלםרוגללולע זה ךאי על שבחת א.

 ?זההםדלא יםרמואםתייה מה ב.

 .יתבתיסב עהפשהראקנזה.רץהארודכעלםישאנ של עהפשהה את נהשמ 19—דיקוב ךיא על םראתקש גם כי ורזכ .4
 ?םישבוח םאת מה .זוזבלב םורגל לויכ זה .דחא שומיש רחאל םיקרזשנ ותסכמ או ותטחממב םישמשתמש םישאנ יש
 ?19—דיקוב יפנמםישאנ על ןגלה רזוע זה אם רדסב זה סולתפ רתייצ םהא

 :םיפסונ םיבאשמ

,ןעתימנו ותלחמ רתקלב םיזרכממה זה ןוטרס:ותשטעהתולועישהיוסיכ (CDC) ימולאהרוהציב ותריאלב לימובהןוהמכ 
 .ותשטעהת או לועיש ותסכלידכקפרמה או הייקנ טהחממבשמשתלה דיצכ ראהמ,יתרהב ותרצא של

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

 קפרמה או יהיקנ טהחממבשמשתלה דיצכ ראהמ(CDC)ןעתימנו ותלחמ רתקלב םיזרכממה זה רטסופ:לועישהיוסיכ
 .שוטיע או לועיש ותסלכ ידכ

https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf 

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ?ורזלע להכוי נולש הידיים תפטיש יךא:4 מהמשי

 ת(וקד 15) הם?ידי תא ציםרוח ךתיבב נשיםאה אםה גלו:

 .ותהבא ותלשאה את ךיתבב םישהאנ את לושאלזוא.חילהתךמעצבהלהא ותלשאה על שובחל.1

 ?םיידיה את ףוטשל ובשח מתי א.

 ?םיידיה את ףוטשל ידכ םישמשתמ מהב ב.

 ?םיידי םיפטוש זמן מהכ ג.

 ?COVID—19 םרוגשףיגהנ יפנמןגלה רוזעל יכולה םיידיה טיפתשםהא ?לא מהל או מהל ד.

 :יתשגר ותחיטב✔
 רהובצ זה את לושאל או .אלהשהלעגלדלרשפא!רדסב זה .םשלה ןויקיהנ ילגרה על רדבלםיוהבא לא םישאנ םימעפל
 ?"םיהדי את ףוטשלםיריכצםישאנ ךי"א ,ומכ נהוש

 את יהלע שיש דלת יתדי כמו חטשמב םיעוגנ אם .םיחטשמ על מצואל ניתן 19—דיובקלםרוגשףיגהנ את ודנמלש כמו .2
 .8ךשל ףוגל סהיכנל יושע ףיגהנ ,ךלש םיפנב ותעטב םיעגונ אם .ךלש דיה על וישעכ תויהל לויכ סוריווה ,סוריווה

 ףוטשל רמוא ימלועה ותריאהב ןוגר)א .ןמויב ךלש ותוניערה את וכתב ?םיסוריו יפנמ םלכש םיידיה לע רומשל ניתן ךיא .3
 (COVID—19 ותטשפהת את עומנלידכןוסבוםימ עם םיידי

 :םיידיה טיפתש לע חהמומ של זו יבהטקפסרפ וראק .4

 נושלףלגוףנגיהשלתריקהעי דרךהאתתכופהונושלםיידיהךאייןמידלקלכןול,נוניפבםעינוגמןהז כלנוחנ"א
 סיקא—."דמאו הקזחהנהג היוז וייטח מרחו או םמיו וןבס עם נולשםיידיהתיפשט .נולשהפהוםיינעיה,ףהא דרך

 וילאומ,תמיס פרקו ,KUUNIKA של תמוייקתזכר,ורגןמ

 ת(וקד 30) ון?סב עם ייםדיה את ףוטלש ריכיםצוננחאהמל ין:הבל

 מהכ ותסלנ ךירצ ,19—דיקוב םרוגש ףיגהנ יפנמ ךילע ןגלה רוזעל םילויכ םימו ןוסב ךיא על םיפסונ םיטרפ ררלב ידכ .1
 .ךלש ביומן נהחההב את םושרל נא .םיידיה את ףוטשל ותונש םירכד

 לכתושהבאהםפעבתזאהתפעילוה את סונ,זו תפעילולשמושיל לךשתביבםמי קפיסמ לך אין םא:הדמילפטי
 לךשםדיבגה את או מךצע את ףטושל

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 :ךירשצ כל .2

 םייקנ םימ א.

 יגה או ,מאהח,לושיב שמן ב.
 ל(זונאו ר)בןוסב ג.

 .ויקלח כל את קיפהמה יתוניצח שכבה או ,םורק יש 19—דיקובל םרוגש ףיגלנ ?לושיב ןמשב שתמשתמ זו ותליעפ עודמ .3
 של ןמושה םורק לע עהיפשמ םיידי פתיטש דיצכ ראהמ זו ותליעפ .גהי וא ,מאהח ,לושיהב שמן כמו ,ןמוש הוא זה םורק

 .ףיגהנ

 עגרב לושיב שמן לכ לוכלא אין .ותונלמכ ןמשב שמשתלה אין .לושיב ןמשב רק שמשתלה יש :יתזיפ ותחיטב
 .ךלש רועב עגנ הואש

 דיהקרפ של חוטשהקלחה על או חתא יד לע(גהי או מאהח של נהטק כמות פיץלה ו)א שמן של נהטק מותכםיקוצי.1
 .דומא יונמנש שיגרולה ותראילה ךירצ ךלש רועה .(יהישנה דיה לע זה את חורמל לא).ןטק לגעמ ךולת אותו חורמלו ךלש
 .םימםערועה של יונמנשהקלחה את ףוטשל ותרימהב,ןמכ רחלא .2
 ?ףטשנ ןמשה לכ םהא .3
 .ןמשםוש יהלעןישא דיה על ןוסב ףיקצללה ידכםימוןוסבבשמשתלה ,ןמכ רחלא .4
 .םימ עם ותרימהבףוטשל.ךלשרועה על ןמשהיפנ על חתאםעפקרןוסבה עם די את חורמל.5
 ?ףטשנ ןמשה כל םהא .6
 .ןמש יהלעןישא דיה על ןוסב רותיףיקצלה ,וישעכ .7
 .םימ עם ותרימהב ףוטשל .ותישנ 20 ךשמל רועה לעש ןמשה יפנ על ןוסבה םעדיה את חורמל .8
 ?ףטשנ ןמשה כל םהא .9

 וסנ .ותישנ 40 ךשמב םיידיה את ףוטשל םעפה לאב ,זהה יוסיהנ על רוזחל ?ןמשה את ףוטשל ידכ טוב יהכ דעב מה .10
 .ותישנ 60 ךשמל םיידיה את ףוטשל םעפה לאב ,שוב זה את
 ?ןמשה את ףוטשל ידכ טביה דהעב ןוסבו םימ עם ותידוסיב םיידיה טיפתש כי לב שמת םהא .11
 ותריעז ותתיכח ,םימו ןוסב עם םיידיה את םיפטוש רשכא .ןמוש םורק ףקומ 19—דיקובל םרוגש ףיגהנ כי רוזכל יש .12
 םיקלחוה רשבנ רבד של ופוסב םורקה ,םורקל סנכנ ןוסבה רשכא .ףיגהנ של ןמושה םורקל ותסנכנ ןוסב של דומא

11 10 9.ךותאקידבלהלויכ לארכב זהרבשנסוריוושה עגרב.וצהחהםיפכשנףיגהנ של םיימיפנה

 של תתוועמ,רוכהא זתורחמ ותראל ניתן .לוגעסוריו ותראל ניתן .טהמל נהומהת של ילשמאהדהצ על י/לסתכת.13
 של ימין דבצ ןוסב של ותריעז ותתיכח ותראל גם ניתן .ונה"(רוק" או רהכת זה) ותדדוחמ ותתיכחו םורק ףקומ סוריו יקלח

 .ףיגהנ
 שמשתלה נא .ןמויב ותוניערה את םושרל יש ?נהומבת רהוק מה .טהמל נהומהת לשימניהדהצ לעולסתכתוישעכ .14

 םורקךולת וסנכנ ןוסב לש ותתיכחשרחלא רהוק מה ראהמ זה .ךלש ובהשבת ךומלת ידכ עלהמלךלשיוסיהנמ ותיראב
 ןוסבה .םיוצקה ואת םורקה יקלח את ףיקמ ןוסבה .וצהחה וכפשנ םיקלחוה חפתנ ףיגהנ של םורקה .ףיגהנ של ןמושה
 .םימ עם ףיגהנ של ותתיכחףוטשל קל רותי זה את שהוע

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 הנורוק של הנברממה את סרוהללכוי וןבסדצכי תמראו הלאתנומות 4.1 יורא.

 .םהילע להיות םייושעש םיסוריווה את סורולה םיידיה חטשמ קלח כל ףוטשל ךל רשפמא ותידוסיב םיידיה טיפתש .15
 םיפסונ עדימ ותרוקמ על לסתכלה יש .ותישנ 60 ל 40 בין חתקל ריכהצ םיידיה טיפתש כי רמוא ימלועה ותריאהב ןוגרא
 .םיידיה את ףוטשל דיצכ םיריכדמש

 ףיגהנ את סורלה ידכ גם שמשל לויכ םיידי טאחמ .םיידי טאחמב שמשתנ ,םימו ןוסב םוקמב ,םעפה ,רחא יוסילנ .16
 יוצא םימעפלש קלקלח רמוח היא לתז)נ זלתנ וא ךוללכ ותסומכ ןינשא םיידיה על רותיב ליעי זה .19—דיקובל םרוגש

 את קיחרלה ךירצ .םישיב םשה עד דחי םותא ףשפשל .םיידיה לע יוטיח רחומ לש נהטק כמות םישל יש .ך(לש ףמהא
 .ךלשםיידיה את טאחלדיצכםיריכדמשםיפסונעדימ ותרוקמלעלסתכלה שי.הבהל או שוא הפה ,ףהא ,םייינעמה דיה

 .ךלש םיפנמה קחרה םיידיה את רומשלו ,ותידוסיב םיידיה את ףוטשל רוזכל .17

 .ירתחבהטהמבמ שובחכך כלםיידיהאתףוטשלמהלעל רדבמחהמוממ ראהמ הבא רסבבה.18

 תמבא הם םיידיתפטישותתיברחהקחהר .הזבלשבתחופל,הזםהוזי דנג נולשלנסבאר םבירםכלי נול אין"
 .הלאה כןו,םמיס,םפוליטי ,תיולוירא—טינאתפותרו נול יש םחריאםימהויז עם .נותשולר םדיומהע םייקריהע םכליה
 ,הוגיליובל סורפפרו ,ורטקטוד,לסנבהוטשו—."תחרואתיושרופא עם םדיבעו תבאמ לא נוחנא,כאן לבא
 ב"הרא,וןא'ט'ורגגתסיטברניאו

 ת(וקד 15—30) יים?דיהתפיטש על ףתלש או תולעש רפשא מה ל:פע

 :זו אלהשלךלש ובהשהת מה .1

 ?COVID—19 יפנמ ךונחטיב לע רומשל ךל רוזעל יכולה םיידיה טיפתשש םהא א.

 ?לא מהלוא מהל?וישעכ נהשתךלש ובהשהת םהא ב.
 :יתשגר ותחיטב✔

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 םיידיה את םיפטוש שבה ךרדה את ותשנל ניתן לא אם לאב .שדחושהמ דתמל כי ךלש ותגנההתה את ותשנלרדסב זה
 .רשפשא רותיב טובה את תושעל טושפ .רדסב זה ,ןוסבו םימ מצואל שהק כי

 או לואכל ךירצ לא םעפ אף ,ךלש ףוגה של יוניצחה דבצ םיסוריו סורלה לויכ םיידי טאחמו ןוסב חורמל :יתזיפ ותחיטב
 .םותא ותשתל

 את רשקלת ךרד רוחלב ךירצ ,םיסוריו סורלה לויכ םיידי יוטיח או ןוסבב שומישה ןפוא ךיא על רותי םיינמב ושאנ וישעכ .2
 .םירחלא זה

 רוציל או .םיסוריוסורלה לויכ ןוסב ךיא על םותאדמללידכךלש יתבב ושהימ עם ןוסבו שמן עם ותליעפעלבצ ניתן א.
 .םירחלא חולשלו ותליעפה לש ודאיו או ,זהרכ ,רויצ

 .םיידיה טיפתש ןמזב רישל רשפשא ותישנ 60— ל 40 בין ךשמשנ רישמ קלח או ריש תובלכ ב.

 .קה(יתא ראקנ זה כי רוזכ)ןונכ לאוןונכ מה יגבלםישיגרמםישאנ ךיא ותשנליושע 19—דיקובליכוינראא,1 מהישמב.3
 .םיהדי את ףוטשלםיוצר לא םשה לך רמוארחב כי םעצמכלורתא

 ?ןוכנ לא או ןונכ זה םהא .שיגרלה לך םורגל לולע זה ךיא א.

 ?זההםדלא /תרמוא היית מה ב.

 םהש ירוציב רוזבא םיידי טיפתש נתחת םיקלה ךרד על שובחל ניתן .םיהבבת םייקנ םימו ןוסב םלה שין םישאנ יש .4
 ןלהל .יתבב ושהימ עם אותו ףשתלו רטסופ או רויצ רויצל רשפא ?זה לישבב ךירצ םירמוח וליא ?וב שמשתלה םילויכ
 .מהגודל םירטסופ

 פים:סונ אביםמש

 .םיידיה את ףשפשלו ףוטשל ךיא תוראמ ימלועה ותריאהב ןוגראמ אלהה ותזרכה : םיידיה את ףשפשלו ףוטשל ךיא

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 

 .ותידוסיב םיידיה את ףוטשל דיצכ ותראלה ידכ עבצב שמשתמ זה ודאיו :םיידי טיפתש מהגדה
https://www.youtube.com/watch?v=nEzJ_QKjT14 
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ? לותיוקה תופחמש על משפיע 19—ידובלק ךיא :5 ימהמש

 ת(ודק 30—45)?19—ידבולק ונשל הילהבק םישנא על םינגמ ונחנא ךיא

 :יתשגר ותחיטב✔
 יושע זה .19—דיקובב חולה ולנש חהפשמב וא ןלנש קהילהב והשימ אם ותרקל לולעש מה לע שובחל ולתוכ ,וז מהישמב

 יבהשחב דלב םאינכ כך רחא מהימן רגומב או לפטמ ,רהוה עם וז מהישמ על ודעב ,רשפהא דתימב .דיחפמ שאונ להיות
 .אלה םישקםישאונ על

 רוזחנ וחנאנ .ןמויב זהה רפסמה את ומשרת ?ןורחהא עושבב ,ןיפיקעב או ןירשימב ,רשקב םיתיה םישאנ מהכ עם .1
 .רובקב וילא

 את םיתכבב םישהאנ את םילשוא םשאתכ 19—דיקובל יהעהב לש ותיללכוהכ ותירתחבה ותטיבקפסרפה את ולקש.2
 :םעצמכב ותלשאה על ותענלו אלהה ותלשאה

 ?םיפנ לאםיפנ םויהרשק רתיצ םישאנ מהכ עם א.

 ?ןורחהא עושבבםיפנ אל םיפנ שתגפ םישאנ מהכ ב.

 ?םמה ,ןכ אם ?19—דיקובליפנמךמעצ לעןגלה ידכ ותריזה יעמצבא טתקנםהא ג.

 ?םישוע הם מה ,ןכ אם ?19—דיקובליפנמםמעצ על ןגלה ידכ ותריזה יעמצבא םיטקונםישגופםשאת םישהאנ םהא ד.

 ?ולנש יתהב קשמלעעיפשמ 19—דיקובלךיא ה.

 ?ולנש קהילהה לע עיפשמ 19—דיקובל ךיא ו.

 דרך התבאו לךשתבושותהתא יטלקהל יש .תשאלו תןאו את םלכו את לשאול,רקסםכיעור שרכא :הדמילפטי
 !תריו חרמאו םהבתוממג שפחלתןניש כך ,דחי לךשתבושותה כל את מורש יש.םפע לכב

4 ותמישמברקס ותשובת ספתא עתכ.3 ,3  ?ותזהלןיתשנ ותמגמשיםהא .ךלש ותשובהת לכ את דחלא יש .5—ו 2,
 םיעדוי לא םשה םירדב יש םהא ?19—דיקובל על רבההםיעדויםישאנ םהא ?נהוש מה ?קיבלתש ותבתגוב מהוד מה
 .ךלש ביומן אלה את ףיסולה יורצ ?עתדל םיריכוצ

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ת(ודק 15)? עגמב םיאב םתא מי עם ן:יבהל

 עושבבישיאןפובא איתו םרתדיב או םשתגפשרחאושהימופיסוה.ךיתבב נמצאש מי כל לש מהישרךורעל יש .1
 םיישראהרשקהיש"אנ הם אלההםישהאנ .םלוכ את ורפס.םה מהכיבנ או םותא שתגפ איפה נהשמ לא זה .ןורחהא

 :זאתה נהומהת כמו עגמ עץ ריילצ ליחהתל או ,טהמל זההעדימה את תובלכ ניתן .ךלש"

 םצאימנםתא 5.1 יורא
 עץ של וןליהע קלחב
 רשקה שינ"א .רשקה

 הם לךש"םיישהרא
 ,תיצעמהא השורה
 םיינשמה רשקה שינ"או
 הרשוה הם לךש"
 .הנתוחתה

 רהושל אלה םישאנ ףיסולה ניתן וישעכ .םיתארשקב היו םשה םישהאנ של מהישרןילהכ ךיתבב םלומכ שתקיב .2
 רשקהיש"אנ הם אלההםישהאנ .םשניכ עם רשקבויהשםישהאנ חתתולכי הם .ךלשרשקה עץ של נהוחתהת

 .ךלש ם"יישנמה

 רשכא .םיידיה טיפתשו ,והפה ףהא את ותסלכ ,םירחא ןילב ךינב יזיפ קחרמ רתימש על דתמל :יתזיפ ותחיטב
 .19—דיקובל יפנמ םירחא לעו ךמעצ על ןגלה ידכ אלה ותיגטרטסבא שמשתהל דיפקלה שי,םישנא עם םירשקמת

 רשמא םירשקרותיםלה שישםישאנ יש םהא ?רשקישנא של רפסמ אותו את שיםלולכ .םלכש עץה את ורקס .3
 ?םירחלא

 קהילהבוא יתבב ךומלת ידכםיוצחנ יתללככ או אתית נהיחמב םשה םירדב םישוערשקישאנ רבהה עם םישאנ םהא .4
 ?םישישקב לופיט או ,ידת סקטב ותפתתשה ,קושל לכתל ,דהועבל לכתל ןוגכ ךלש

 םישהאנ רועב מהוד עץ ורצ .רפסב יאהרק עתב או ,יהזיוולט יתתוכנב או ןוטרסב םישבאנ יהיפצ עתב זו ותליעפ וסנ .5
 .רופיסב

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 את לקבללויכ מי עתדלךלש קהילהלרוזעללויכ זההעדימהםהא ?ךלשרשקהישאנ רחא קובעל שובחעודמ.6
 ?19—דיקובל ותטשפהת את ןילהב ותריאב ידעובל רוזעל לויכ זה עדימ םהא ?סוריווה

 םוהזי לשו,םמצבע קבדהילרתיו הבוג וןכסיבםצאימנףנגיבקבדנשוהשימ עם קודה מגעבםשינ"א
 לבקל שרקהישנלא יעסית וענג םדלא הפשיחה חרלא הלהא םשריקבברוקמתנונבותה.םחריא ציאלינוטפ

 ימלעוהתיאוברהןארגו—."12מגע בקעמ קראנ זה רניטו הליךת.ףגינה של תפסנו הצפה נועלמולפוטי

 :םושמ שובח 19—דיקובלרועב עגמקבעמ.7

 .19—דיובקל יפנמ וינלע ןגלה ןיידע םילכ אין םדא ילבנ ,םיידי תטיפשו ,םיפוא פיות יוסיכ ,קחרמ על רהימש דלבמ א.
 (2020 לירפבא 23,תישיא תרושקת ,לסבנ )ס

 (.2020 לירפבא 23,יתשיא רתושקת ,לסבנ .)ס .זה רועב ןוסיח אין ןיידע םדא ילבנו ,שדח סוריו זהו ב.

 עם רשמא רותי והגב ראהנ COVID—19מ םיססוג או דומא םילוחש םישהאנ רפסמש םיינימצ םייחהנוכ םיוננתה ג.
 23,יתשיא רתושקת ,לסבנ )ס אלהה םירפסמה מה קוידב עתדל ידכ םיוננת קיפסמ אין ןיידע םיענדמל .םירחא םיסוריו

 (.2020 לירפבא

 6.םיריאב םישיגרמו םיראנ הם רשכא גם םירחלא ףיגהנ את ריעבלה םילויכ םישאנ ד.

 6.סוריוה את םייצפמ םשה יפנל םותא דדולבו םיעוגנ להיות םילולעש םישאנ ותזהל לויכ עגמ רחא קבעמ ה.

 זה רפסמ והושה .ןורחהא עושבב לך היו םיישנמו םייונשרא םירשק מהכ רופסל ,ךלש רשקה עץ את יתשבנ וישעכ .8
 ?קתיודמ הייתה ךלש כהרעההש או ?רותיןטקרפסמ שגתה?רותילודגרפסמ שגתה.1 לבשב תבתשכ מהל

 :ך(לש ביומן ותשובהת את תובלכ) ותהבא ותלשאה את םותאלשאוךלש חהפשמה עם ךלשרשקה עץ את ופשת .9

 ?םיישנמוה םייונשראהרשקהישאנ רפסמ את םמצלצ לנוכ דיצכ א.

 ?םירחא עם םירדבמוםישגפנוחנשאנכומנעצ על ןגלה לנוכ ךיא ב.

 :יתשגר ותחיטב✔
 .דיחפמ להיות לויכ זה .ותרב ותסיבמםלהשרשקה את ליגבלה ךלש יתבב םירחארועב רשפיתא לא זהש להיות לויכ
 טוקלנ םילויכ םוה ,רשפהא לככ חהוטב רהובצ זאת ותשעלםילויכ הם ,יתהב את זובעלםיריכצםישאנ אם כי ורזכ
 .תהיהב רהזחה עתבםיותנא ותריזהיעמצבא
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ת(ודק 45)?ךתיבב 19—דיבוללק ןנותכהל וליכ התא ךיא

 םוי—םויה חיי את נהשי זה ךיא?19—דיקובל חולה עם יונשרא רשק לך שהיה עדויתייה אם שהוע היית מה .1

 ךאי ?שהעו יתהיש ותימסומתלועופ ישםהא ?דדמבו רשאהילאו יתבב ראשהילךרמהצו גהדא ישםהא ?ךלש

 .ךשל ביומן ותוניערה את םושרל ניתן ?ךלש םיימוימויה םילגרהה את נהשמ היית

 טבמ דתוקנ זו .םימלש םירוזוא ותינדמ ןוגכ רותי ותלודג ותכרעמ ידי על גם םישגרומ חהפשמה על שיש םירגהאת .2
 :ןללה רתסבומ 19—דיקובלרשבמ של יתרתחב

 של םיהיח על עיפשלה ,ותמלש ותינדמ על לודג לחץלםורגל יכולה היפמג ,19—דיקובלעםםירוא ושאנ יפ"כ
 ותפיגמ סביב ןושתכנ ןילהב םיריכצ םישאנ .להכ— רפס בתי ,םייונריע םיותריש ,םיקסע ,ותריאב ותרכעמ ,םישאנ
 ."יהרחב כלבלפטל ותרכעמשיש דאוולוםירשבמךלמהבהשימג להיות היכול רהחבשה כך ,שובח
,MD ,פרקו הסלי ד"ר— MPH,הנוגא ב"הרא,תיטסברניאו סנקיפוה ון'ג , ורבציהתאוריב קרחו. 

 .19—דיבוקל עם חולה להיות לולע ךלש יתבב ושהימש ירשפא זה ,םשלה רשקה ישאנ רפסמ את םיינטקמ םלוכ אם גם .3
 ,זהה טקיורפב םדתמלש יפכ ךא .זה על שובחל דיחפמ להיות לולע זה .ןכ גם ףיגלנ ףשחילה םילולע םשאת ןיתכי

 זו יבהטקפסרפ על וראק .םימוכנ ותיולה םעצמכ על ןגהל ,דוע דומלל הן םיחוטב שיגרלה רותיב ותטובה םירכדה
 ותיארבושמשתה.ןמויבםלכש ותוניערה את וכתב ?יתללככ?יתותרבת?יתיבתסב ?יתרתחב טמב דתוקנ זו .ךשמבה

 .םלכש נהעטבךומלת ידכ

 או םחו םהל יש אם .בקרו מגעב שרכא לךשםניפה את תסוכל או הכסמשבולל צריך ,הלחו לךשתביב הושמי ם"א
 .19—דביקול בורעקדבהיל צריך הלחוהםדהא אם תלראו דיכתיאובר יתירושקפסלתנופלותביבהזבללטפ ,לעושי
 ואיפרלפוטי שפחל,םשונלםישקתמ הם אם .רשאו םהלש חוןבהא עד חטובקחמר על מורשל,שרפהא תדמיב
 ,תוקערו,תחולצ,םדיפרנהלכיא ליכדעייל צריך .חרא דרחב שאריהל צריך הלחוה,רשפא אם .שריפהא םדקהב
 של תמויקי תזכר,ןמורג סיקא——."שומשי כל בין לורכ או וןבסםימ עם החבטבויכראו םוטאיחמתיוהלםכיצרי שרא

KUUNIKA, ומלאו ,תסמי פרקו 

 :יתשגר ותחיטב✔
 ראההנלככםידחפמהם.מחלהבוקדבנםשהםמתשאלא זה,19—דיקובלב חולה רמוכ ושהימאוךלשיתבבושהימאם
 .דוהוא דיבא להיות .םירחלא מחלהה את פיץלה םיגדאומוםותריאב על

 וכתב .דחי יתתוכנ עם לבוא ךלש חהפשמה םע חהיש םייק .חולה ושהימ םא ושעת מה לע םכלש ותוניערה את וקדב .4
 :ןה ךלש יתתוכנה לישבב ותלשא שולש .ךלש ביומן ךלש ותוניערה את

 ?םמה קחרמ רומשל םיריכצ וחנשאנ תורמל חולהש ושהימב ךומולת רוזעל םילויכ וחנאנ ךיא א.

 קשמ ותחוב עויצבידילע או ףסכחיוורלה ידכ דהועב ידי על ולנש יתהב קשמרועב קפסמש זה הוא חולההםדהא אם ב.
 םילויכ לא םשה ןמזב דקפמת ולנש יתהב לע רומשל ידכ יתתוכנ ותשעל םילויכ וחנאנ םהא ,יוקינ או לושיב כמו יתהב

 ?םשלה ותליגרה ותחובה את ותשעל

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ?חולה ושהימ אם ךלש יתהב קשמרועבוךרועב םייללכהכ םילוקישהםמה ג.

 פים:סונ אביםש

 ת(ופש רפסמב ןימז) קהילהה ותטשפהת םיסוריו רתבעה של יהלצומיס :רוטלומיס סוריויונארוק טסופ ןוטגינשוו
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona—simulator/ 

 :יהלצומיס Corona יתבב מדע
 על לקהלידכםלועהיחברב ותינדמ של ותשקה ותירתחבוה ותייבתסבה,ותיללכהכ ותריחהב את שהיחממה יהלצומיס

 תויינדמעוקבלו ותריחהב

https://corona.scienceathome.org/ 

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב

28

https://corona.scienceathome.org/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator


    

 

                               

         
 

 

              

  

 
                

 

                 
           

 
                    

       
 

                   
 

          
 

                     
                       

 

            
 

                    
                    

 
              

 
                

 

                     

                 
   

 

              

 
 

 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ?זורעללוכיןכודעמ שארילה איך :6 ימהשמ

—COVID—19(15 על םהשל עידמה את םיבלמק ךשל תיבבםישנאהיפא ו:גל

 ת(ודק 30

 :ךלש ביומן הבא עדימה את ףוסלא ידכ ךיתבב םישמהאנ דחא כל ןייראל .1

 ,יתבבושהימ:ותדוגמא)?19—דיקובללעעדימםילקבמוחנאנ םשבה ותרוקמה כל הם מה א.
WhatsApp,Snapchat,רטיווט , YouTube,וידר ,יהזיוולט ,ותרחוב  ,TikTok.(

 םאת מהל.םיונשראה שתולש את ורחב?19—דיקובללעשדחעדימ קבלתלםיומכסיהכ ואנ ותרוקממה זהיא על ב.
 ?רבההיהכ םבה םיחטוב

 ?לא מהל או מהל?םירחאםישאנ עם הלא ותרוקממ 19—דיקובל על עדימםיפשתמםאת םהא ג.

 :19—דיקובל על שדחעדימםילקבמםאת רשכא ד.

 ?לא מהל או מהל?םירחא עם ותואםיתפתששיפנל זההעדימהעיגהןמהיכ םירקוחםאת
 ?לא מהל או מהל?עדימה את םישתמפשאת יפנל אותו םיסמכ גם םירחא ותרוקמ אם םיקדובםאת םהא

 ?מהל?19—דיקובל על יוגש עדימ קבלתמ םיגדאומ םאת מהכ ה.

 הליהקבםנימיהמעדמי תורוקמםהשםשינמא גם לאא,םנידעמוהלשמממ רק לא ואלב תבייחתיגוהנמ"
 הנגא &ב"האר ,תטסיברניאו סניקפוה ון'ג,פרוקהסלי "רד—."תפיציפסה

 .שומישה ותרידת יפל ךתיבב םישמשתמ םיששאנ עדימה ותרוקמ כל את גרדל .2

 .םיתכבב םישאנ ידי לע שומישב םילימובה עדימה ותרוקמ שתולש את זהו .3

 םילגוסמ םאינכ אם .וללה ותרוקמה שתולשמ דחא למכ 19—דיקובל על עדימ /םירמ/מאטסופ םיישנ או דחא ףוסלא .4
 .םשלה ותרוקממה םותאםלכ קפסלםיתכבב םירחאםישמאנ ושקב,ישיאןפובא םותאףוסלא

 (תודק 30—60)?19—ידבולק על ןימא עידמ תוהזל ןתינ ינא ךיא ן:יבהל

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 :םיהבא םיטוטיהצ את םיראוק רשכא 19—דיקובל יהעהב של יתרתחבה יבהטקפסרפה את ולקש .1

 ."הדמי התבאו כןסומ ואהו,13הזסירוו שראמתלוקב תריוו תריו רהמתשטפתמתפוויזמתשודח"

 וןארג ,לליכלהנמ ,סבריזיגםנודאסדרוט—."דעמי תפמגבםמיחלנ נוחנא;הפמגיבםמיחלנקר לא נוחנא"
 .מילעוהתיאוברה

 הוא הזה דעמיהמקלח.דעמי של ףדועהז דעמי תפמגב '.דעמי תפמגב'תביסימהוולמ 19—דביוקלתצופרתה"
 הנימאהכדרהלבקל תריו השקתיוהל פךוה גם זה .םנימיאתורוקמ צואמלםשינא על השקמהז.לא קלחוקוידמ

 מילעוהתיאוברה וןארג של םתיווצ .19—דביוקללע יןמוא מןזב דעמילהבוגשוקבי יש .הז את םכיצרי םשינא שרכא
 ,2020,ברוארפב#13,2 חוודבצמ—"14.תעומושוםסיתומילבגיהלובקולע דיכקדוההלעופףתושיבםדיבעו ברכ

 מילעוהתיאוברהןארגו

 ימ ,םסק ותפורת לע עומשל םייושע םאת .םוקמ לבכ מצואל ניתן 19—דיקובל על ותעומשו אמין לא או שוא עדימ א.
 .עיגה סוריווה מאיפה על םישדח ותוניער או ,ףיגהנ רתייצ על יראחא

 לא ותרוקממ זבוכ עדימ .דומא רמה טשפהתל לויכ זה ותעומש או זבוכ עדימ םיקלוח םישאנ רשכא ,סוריווה כמו ב.
 .ותרב םירכדבםירחלאוךמעצלקיזלה לויכ םיינמא

 םורגל לויכ זה זבוכ עדימ .ומעצ על ןגמ או לעופ ,שבוח םדא ושב ןפוהא את ותשנל םייושע ותעומש וא זבוכ עדימ ג.
 .םילוח םישאנ ךפושה מה ,םירחא סביב ותירחבא לועפל לא או ,ותחמוכ לא ותפורת ותסלנ ,םמעצ על ןגלה לא םישלאנ

 .זהל עדומ להיות ךירצ .נהווכב ותעומש או זבוכ עדימ םיפשתמש םישאנ שי ד.

 ךלכ םיעדומ להיות לאש םייושע גם הם .םיירקש םשה עתדל ילמב ותעומש וא זבוכ עדימ םיקלוח םירחא םישאנ ה.
 .םירחלא או םמעצל קזנ םורגל לולע זה זבוכ עדימש

 קלח להיות םילויכ ולנוכ .םישאנ על ןגלה יתפוסה רהטמה היא זהה זבוהכ עדימה ותטשפהת רתיעצ ,סוריווה כמו ו.
 .זבוכעדימףשתלקיספלה ןורמהפת

 לא ותרוקמ זיהוי לאב .ןושראהדעהצ הוא םיינמאםינא ותרוקממה או עדיממה ,ותשדחמה קלחשךלכ עדומ להיות ז.
 .לוגרת צתקחקולםותא ותזהלךיאדומללאז .שהק יותלהלויכםיינמא

 יפנל זבוכעדימלשרימה ףויתש.דועדומללולתוכשדעו ,ויגבלםיחוטב לא אם עדימףשתל לא הוא טוב יללכלוגרת ח.
 .רמה כך כל טשפהתללויכ הואש יבהסה זאת קדנב הואש
 שבוח תהא אם טילחולה אמין עדימשה מהכעוקבלולתוכ וישכע.ספתשא עדימ/םירממא \ותעדוהה לכ על לסתכלה ט.
 :ןמה חתא כל רוקחלידכ ותהבא ותלשאבושמשתה.ךלשןמויבךלש ותוניערה את וכתב .לא או ףשתל טוב עדימ זהש

 .שובחלו,רועצל,טלהא :#1 רהיקח

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 או סעכ ןוג)כ קהזח יתשגר ובהגת לך נותן זה םהא ?שיגרלה לך םרוג רמא םדשהא רדבה או עדימה ,רמהמא ךיא א.
 .וותאםישתמםשאת יפנל שובחלורועצל,ןכ אם ?ם(עז

 ימופתא ףחד םישיגרמ םאת םהא ?ייתמא להיות ידמכ טוב או ידמ םלשומ ראהנ ורמא םשה רדבה וא עדימה םהא ב.
 .וותאםיפשתמםשאת יפנל שובחלורועצל,ןכ אם ?ושהמקולחל

 .רוקמה את רוקחל :#2 רהיקח

 ך(מסומ חהמומ,עוצממםדא,םייחרזאםיונאיתע,םייעוקצמםיונאיתע:ותדוגמא)?זההעדימה את רמא או ןיהכ מי א.
 םתשא יפנל שובחלורועצל,לא אם ?טוב הוא 19—דיקובל על עדימהרוקמשםישבוחךלש יתבב םישאנ או אתה םהא

 .וותאםיפשתמ

 ותוא םיגימצו ןשי עדימ םיקלוח םישאנ םימעפל .ורמא םשה םירדבה או עדימה יקלח לכ לש םיריכהתא את וקדב ב.
 כל את מצואל ניתן םהא .ןמזה עם ותתנשלה יושעולנ שישעדימה,19—דיקובללערותיםידמולושאנ לככ ,ןכ כמו .שדחכ

 .וותאםיפשתמםשאת יפנל שובחלורועצל,לא אם ?םיריכהתא

 .םלהש רוקמל םיטוטיוצ ותענטה רחא קובעל :#3 רהיקח

 רועצל ,לא אם ?םיללוכ םשה םיטוטילצ או ותיראל ,םיוננתל םירשקמ או רוקמה את םיקפסמ םדהא וא עדימה םהא א.
 .וותאםיפשתמםשאת יפנל שובחלו

 שובחלו רועצל ,ספתונ רהיקח כל ותשעל ותרשפא אין אם .עדימב ותענטה את רוקחל ידכ ךסביב םירחמא רהזע ושקב ב.
 .וותאםיפשתמםשאת יפנל

 .לא וא םשלה ירוקמה רשקההמ וחקלנ םיטוטיוהצ םיוננתה אם עובקל ,םיטוטיהצ או םיוננתה רחא םיבקוע םאת אם ג.
 .וותאםיפשתמםשאת יפנל שובחלורועצל,ןכ אם .ייתמהא רופיסה את ותשנלםישלאנ להקו וצהפנךרד זוהי

 .רותי טוב יוסיכ מצא :#4 הריקח

 ,לא אם .אלה ותרוקמה את םושר?19—דיקובללע ותשדחה את םיסמכ גם ךלש מהישרמה לא םירחא ותרוקמםהא א.
 .םותאםיפשתמםשאת יפנל שובחלורועצל

 .וותאםיפשתמםשאת יפנל שובחלורועצל,לא אם ?ךלשרוקמכ מהודעדימםיקפסמ ותרוקמהרשא םהא ב.

 רועצל,לא אם?זה עלםישבוחהם מה?וותאםיפשתמםשאת יפנלעדימהעלךלשיתבבושהימעםרדבל ניתן ג.
 .וותאםיפשתמשיפנל שובחלו

 ךלש ותוניערה את וכתב ?םיינמארותיםשה מהל?רותיםיינמא הם ותרוקמ זהיא,רתקחשעדימה או םירמהמא למכ .2
 .ךלש ביומן

 ךלש ותוניערה את וכתב ?םיינמא ותחפ הם מהל?םיינמא ותחפ הם ותרוקמ זהיא,רתקחשעדימה או םירמהמא למכ .3
 .ךלש ביומן

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ת(וקד 15—30)? דעימהתפגמךלהמב ניםדכומע ראישהלונלשתינתוכהיהמ

 :זה טוטיצ יאתרקידי על יהעהב של ותיללכוהכ ותירתחבה ותטיבקפסרפה על ושבחת.1

 םתילע .םוהזי ניפמםחריאלוע םמצע על גןהלםגליסומםנאישהלא הם הפמגי לךהמב תריובהבוגה וןכסיבהלא"
 םהשהמ על דעי סרחוו תיברחדדובי של תרויהבוג וןכסיבםהו,וןפלטיתירושו נטנטרלאי השגי םסריח הם תבורוק

 על מוךסל לא םיוישע הם ,המסטיגוהאפלי של ותניכדוע תיורטוסיהתיוווחלשב.םמצע על גןהל דיכתשולע םכיצרי
 ב"האר ,תיטסברניאו סניקפוה ון'ג,פרוקהסלי "רד—."הפמגי לךהמבםהעלי גןהל דיכםכיצרי םהשתדוסמוה

 הנוגא

 הזשחיתנ לא,ךיתאושהמףשתמ חהפשמ בן או רחב אם גם .דחאדעצ הוא 19—דיקובלעדימה גפתמעדומ להיות
 .ותטוב ותונוכשיךלשרחבל אם גם .ןונכ דימת
 .וילע לועפל םילויכ ולנוכש ושהמ זה זבוהכ עדימה ותטשפהת את רועצל
 רוזעת יתתוכנ .ישנ דעצ הוא זה אותו םילקבמ רשכא שדח עדימ עם שהענ מהל יתתוכנ חויתפ

 .רהוק זהשכ ותשעל מה עתדלךילעלקלה

 :ותעהצ מהכ נהה.ושעת מה של לבשרחא לבש מהישרורצ.2

 ילהקהבאו יתבב רדבללויכ אתה מי עם זהו .19—דיקובלעדימה גפתמ על םלכ ישןיידעש ותלשא של מהישרורכעא.
 .ףסונ עדימ לקבל ידכ ךלש

 ?ןונכ עדימהםהא עתדל ע(דימבםאתכ םיפשתמשםישהאנ ו)א םעצמכ את ולשאת ותלשא וליא ב.

—דיבוקל על זבוכ להיות לולעש עדימה ותטשפהת את יתחפהל ידכ רתחא ותשעל םילויכ םיתכבב םישואנ םאת מה ג.
?19 

 ?ךלש קהילהב 19—דיקובל על רותיםיינמאעדימ ותרוקמ של ותעדומה את ריגבלה ידכ רתחא ותשעלםילויכ םאת מה ד.

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 פים:סונ אביםמש

WHO סויתמ :רולציב עוץיי סוריונברוק חלתמ BUSTERS(19—דיבוק) 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel—coronavirus—2019/advice—for—public/myth—busters 

COVID —19 לעיוגשעדימעמנילה דיצכ:ןיזגמרממא ןניאוסיתמס
https://www.smithsonianmag.com/science—nature/how—avoid—misinformation—about—covid—19—

180974615/ 

 ותשדח (COVID—19) סוריונברוק מי
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel—coronavirus—2019/media—resources/news 

 םידליל רייבס חתטאב םיריסבמה UNODC של םירמוח
https://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j—tools—and—materials/the—online—zoo.html 
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ?עכשיו וטלנק לכוי אני תעולופ אילו :7 מהמשי

 ת(וקד 30) שלי? הלופעה תינתוכב לוללכ ךירצ ינא ה גלו:

 שמתשלה רותי חוטב םימעפל זה ךיא על יתזיפ ותחיטב פיט ,והפה ףהא יוסיכ ,םיידי טיפתש ,יזיפ קוחיר ע ושבחת .1
 .19—דיקובלב חולה ילושא מי את טופשל לאש דאוול על יתשגר ותחיטהב פיט ואת ,ייתמהא רדבהרשמא לדומדומללו

 ךלהמב ךלש יתשגרה חהוורה את שפחל דיצוכ 19—דיקובל תוטשפהת את טלהא דיצכ דומלל םלכ ועייס אלה ותמישמ
 19—דיקובל ותרושקה ותיהאתו ותייבתסבה,ותיללכהכ ,ותירתחבה ותטיבקפסרפהלעםדתלמ גם םאת .וז מגיפה

 .ןואםריאמ כמו םיענדממ

 .םכלשתיוווחה על בשוחל לך לעזור דיכ מןיוב שומתשה:הדמילפטי

 לכ את םושרל ,ךלש ביומן ?םירחא לעו ומנעצ על ןגלה םילויכ ואנ ךיא !19—דיקובל לודומ לש רתותהכ את ומשר .2
 .ליחהתל ידכ זמן חתקל לויכ זה םימעפל .ןמזה את וחק ?יתסינ ותלועפ וליא .ךלש ותיווחה לע םירזוכש םירדבה

 את לנהלםלכש קהילהלוםלכש חהפשמל,םלכ ורזעשתויגטרטסהא לכ על ושבח.םלכש מהישרה על ולסתכת.3
 .טוב יהכ ודעב םישבוחםשאת אלה את לוגיעבומנסת.19—דיקובל

 םיפיעסה מן ךושמל ירשפא זה) םיונש םילוקישו קהילהה עם ותיקצראטינוא חהפשמה כל לש מהישר ףיסולה וישעכ .4
 :ותהבא ותלשאהלעושבחת.ם(ימדוקה

 ?יתבב םירגםישאנ מהכ א.

 ?םיונש ותרוד מהכ ב.

 ?חולה ושהימג.

 ?םוי כל רשקמת אתה םישאנ מהכםע ד.

A) ולסתכת .וז יהעב רופתל ידכ דחי דועבל ותלועפ רפסמ חקיי זה .דחא ןונכ ןורפת אין ,םייחב םירגהאת רוב כמו קוידב 
 ,ילישבב רותיב ליעיה יהיה ותלועפ שולש או םיישת זהי"א ,םעצמכ את ולשאות םלכש ותחומה רועיס ןויליג על שוב

 ?"וישעכ ילש קהילהה ו/או ,ילש חהפשמה

B) ךיא,ןכ אם ?ותייבתסבוה ותיהאת ,ותיללכהכ ,ותירתחבהטהמב ותדוקלנ ותסחיימת אלהה ותלועפשה םהא? 

 ?"אלה ותלועפבותמכישיל יש ותירא ולי"א ,ךמעצ את לושאלו ותלועפשולש או םיישת ורחב .5

 יתתוכנל ופכיה ךלש קהילההו ךלש חהפשמה ,ךלישבב בוט יהכ ודעבי שיגרמ תהשא ותלועפה שולש או םיישת .6
 ,יתטכנש כך ,שולבתמ עולהפ יתתוכנ ראתקנדחי ותדעובש ותרובמ ותלועפ לה שיש עולהפ יתתוכנ .ךלש עולהפה
 !ךלש נהושראה שולבתמה עולהפה יתתוכנ את חתיתפ

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 :יתשגר ותחיטב✔
 יתשגר ותחיטלב םיפיטו יזיפ קוחירו םיידי טיפתש כמו ותיזיפ ותלועפ לוללכ יכולה ךלש שולבתמה עולהפה יתתוכנ

 .ךלש ותשגרוה ותשבחמה את טילקהל ידכ יומן על רהימשו דחפמ אתה אם רגולמב רודיב ןוגכ

 ת(וקד 15)?דאח רדב רק תולעש ךירצינא ין:הבל

 שהיג שיש ועד םישוית ןרוקמש ותלחממ ,םויכ רותיב םירגאתמה םישאוהנמ קלח םירקוח םלועה יחבר למכ םיענדמ .1
 .שולבתמ עולהפ יתתוכנ חויתפ של ותשיבחב םירימכ םלוכ ,19—דיקובל וליפוא ןוזמ קיפסמל

 זוהי .י(את ,ייבתסב ,יללככ,ירתחב) יהעהב של ותונשה ותטיבקפסרפהלבכ לפטלעייסמ ותרובמ ותלועפלש שילוב .2
 ותאירהב ןוגרמא ותלצמומה ותיתוכנה כמו קוידב היא עתה זה רתיצש שולבתמה עולהפה יתתוכנ עודמ ותסיבה חתא
 לך ץילממדחא כל ן(כא דחא כל רועב טהמלמםישאבמבשמשת)לה .ןעתימנו ותלחמ רתקלב םיזרכמוףסיוני,ימלועה
 .ותלועפ לבשל

 םביכמור דמאו םהש ואה,לליכפןבאו בורציהתיאוברבםירוחביצמלוע,תפוימג על תריובתיאו יןניעמשהמ''
 צואמל דיכדחידבוולע תירוהמב לארגן םביייחםלכו עדמותבוביס,תילוהק,םשינא,תנושו תיוחומתהםביור
 ,,MPHMD,נוודקמ אן –."בלשומ וןתרפתשדור היאשםשומתמלשמו המדוג יאה 19—דביוקל.ב(לשומ) וןתרפ
 ב"האר ,יאןנסותמיסתתיקסותע תיאובר תיירוש ,בורציהתיאובר םירוחיןצק

 ת(בלשומ)תטוריאליקס—רב הבתגו סרופל דיכדמאו רהמ וענלתכוצרי תנודימ,19—דביוקל של הרקמב כי נו"ראי
 הוילתםתסנפר אם פיזי קחמר לחיהלםיינעתבי יקשמםכוליידצכי .בצמהםעדדמותהלםגליסומתיוהל דיכ

 נוחנא איך ?םדילבי תללותעה או החפשמבתמואלי יש אם תביב לליכ סגר תפוכללכנו איך ?הדבולע הציאבי
 וןסחי או םחולי תבי תטומי תריו לעהשקדבולע םכוליי נוחנא?תצופרתה מןזבתבי סריח של שאנולםסיחייתמ
 ןארגו ציגנ דליביג םמרי "רד ."נוךחי ,םמי ,וןזמלהשגי םוע םחיטובתיוהלםכיצרי םשינא,םייתנבי לבאשדח
 וקמרו ,מילעוהתיאוברה

 תמודל תןני תבלשומהלעופתניכתו 7.1 יורא
 .דיליג—תלת בלח ל
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 .ךלש קהילהלו חהפשמל רסמה את ריעבה הוא הבא לבשה ,ךלש שולבתמה עולהפה יתתוכנ את ךל שישכ עתכ .3

 שלי? תינתוכה על תדעל ילש הליהקהו ריםחב שלי, הפחמשל ןתא ינא ךיא ל:פע
 ת(וקד 60—45)

 .ךלש קהילהלו םירחבל ,חהפשמל אותה גילהצ הוא הבא לבשה ,ךלש שולבתמה עולהפה יתתוכנ את לך שישכ עתכ .1

 עם םלכש שולבתמה עולהפה יתתוכנ רתושקת עתב חהטבב םעצמכ לעןגלה םילויכ לא םאת אם :יתזיפ ותחיטב
 .חהפשמהיבנ עם רשקלת םעצמכ את ליגבלה ,קהילהוםירחב

 רובערותיב דולהגה עהפשהה את שהעי מה לעושבחת.עדימךורלצ םיוהבא הם ךיוא םלכשלקהה מי על ושבחת.2
 ?ריש או ןויתעב רממא תובכל ךירצ אתה ?רויכ דיל טלש ?רטסופ ןילהכ ךירצ .ןשכ או ,סבתא ,דוד ,אמא ,ךותחא ,ךיחא
 !ירתייצ להיות ידכ ,ובהשח דומא היא יתתוכנה את םירשקמת בה ךרדה

 :לוללכ יכולה זו יתתוכנ

 ותמנא טקיורפ וא רטסופ א.

 רהקצ הצגה או ריש ב.
 טסקאדופג.
 קהילהה יגינהמל מכתב ד.
 ו(דאיו או עמש) יתרוציב ותריש עתדוה ה.
 יתרתחב יהדמ ןייפמק ו.
 WHATSAPP,ןופלט מתישר ז.
 יונרטקלא רדוא ןייפמק ח.
 רתחובי .

 !ךלשמ ותוניער עם לבוא

 .םיימוקמ קהילהו חהפשמ ירחבל אותה גיולהצ אותה ףשתל ךילע יהיה ,ךלש רתושקהת יתתוכנ את חתיתפש רחלא .3
 !עולהפ טוקלנ ןמזה עיגה

 .םלעובםבירםשינא בורעהלדוגהעיבןיידע ואה 19—דביוקללבא,הזלדומו של םיקלחה כל תאתמלשה יושכע
 .םיו לכב 19—דביוקל על תריו םדימלו םנידעמ

 דימת לא ובהשת אותה .נהוש קהילה לכ,ורזכתקר.םילקבמושאנ ותטלחהה את ותשנלךישמת זו שהדח נההב
 :ההז רתשאנ להשאהלאב .םלועבםוקמללכ מהימתא

 ?19—דיקובליפנמםירחאלעוומנעצ על ןגלה םילויכ ואנ ךיא

 .חופת שרא עם להיות .םבכיסב םלועה את ורקח.יתתוכנ וינתכ .ותלשא ולשאת

 ©2020 ןניאוסתימס ןומכ ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 .רותי טוב םוקמלםלועה את ךופלה ידכעדמבשמשתלה םילויכ וחנאנ ךיא על שובחל,שובחיוהכ

 פים:סונ אביםמש

 :ימלועה ותריאהב ןוגרא מלאה עולהפ יתתכנ
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel—coronavirus—2019/advice—for—public 

 :ףיצוני מלאה עולהפ יתתוכנ
https://www.unicef.org/stories/novel—coronavirus—outbreak—what—parents—should—know#how—can—avoid—

risk—infection 

CDC מלאה עולהפ יתתכנ: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019—ncov/daily—life—coping/get—your—household—ready—for—COVID—

19.html 

 םישאבמהרותיא :ףיצוני
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus—covid—19—guide—parents 

 םלועהיחברלמכ 19—דיקובל ןתעדוה ותדוגמא
https://www.adsoftheworld.com/collection/covid19_ads 

 רקצ רותיא :UNICEF עולהפ יתתוכנ

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

 

 רקצ רותיא :םודהא לבהצ
https://www.redcross.org/about—us/news—and—events/news/2020/coronavirus—safety—and—readiness—

tips—for—you.html 
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 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ותהפני

 יהגולוסיכפל עתהבכת .ית"לולימהובתג חויתנ:תידיאד חהישו יתרתבח דהרח".1987 ןוסונ'ג וק ,טיינ פ מ, ,יריל .1

 50—1:34 מס ,5 יתינלקו יתרתחב

 דהימלוה ראהוהה רויפשב ותפקשתהשל תהושיבח".1991 טיוו .ט.רו ,ןוטסונג .פ.ר ,םשנפ יי'ג פ ',ר ייג' ,דרייב .2
 182—2:163'סמ ,28 םיעדמ ראתובה רקחמל עתה כתב .ית"עדמה.doi.org/10.1002/3660280207.תה.

 רפסה בית רתיגס ךלמהב םילפטמו םירולה םיפיט".לירפבא 2020,16.םא ,ןיק'גדוה:COVID —19 םחתוורב מיכהת .3
YouTube..םוריח ירקמב ךוינחל ותיוסוכנ בין שתר ואת םידליה את רומש [.ודאיו]."דהימלו םידליה של 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=_NLqXz59Cc4&feature=emb_logo. 

:COVID—19" יתרלוקלומו יתתא יהגולוונמיא ."םדא ילבנ שדח רגאת .4 557—  2020 גואנוסקיוא ,פ,גיאנ.17:555

 ואהפר סינקפוה סונ'ג ?"סוריו נהורוק "מהו .יבמא 2020,1.מ.ל ,רסאוא..5
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions—and—diseases/coronavirus. 

COVID—19 " םיסוריו—נהורוק על ותשובות ותלשא".לירפבא 2020,17.ימלועה ותריאהב ןוגרא .6
https://www.who.int/news—room/q—a—detail/q—a—coronaviruses. 

COVID—19 " של רשקבה ותסכמב שומישה על עוץיי".לירפבא 2020,6.ימלועה אותירהב ןוגרא 7.
https://www.who.int/publications—detail/advice—on—the—use—of—masks—in—the—communityduring—home—care—and—

in—healthcare—settings—in—the—context—of—the—novel—coronavirus—(2019ncov)—outbreak.  

 "רובילצ וץעיי (COVID—19)הנורוק לתמח"ל.יראפב2020, 29 י.מלועה ותריאבהןורגא.8
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel—coronavirus—2019/advice—fo—public. 

 .COVID—19 רועב ןוסב או SANITISER יד: כלתשומ רהיחב עויצב " עדמל יתלרטסוהא יהמדקהא .9
https://www.science.org.au/curious/people—medicine/hand—sanitiser—or—soapmaking—informed—choice—covid—19 

 סמייטקרוי ניו .ד"עוב ןוסב מהל".רץמב2020, 13 פ,ר'בג .10
https://www.nytimes.com/2020/03/13/health/soap—coronavirus—handwashing—germs.html 

 (CDC) עהימנו ותלחמ רתקלב םיזרכמ .11
 "םיידי ףוטשל דיצכ—עדמה את לי ראהה ו" "םיידי ףוטשל ךיוא מתי"

https://www.cdc.gov/handwashing/when—how—handwashing.html.  
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FOUNDATION 

 ותיללובג ותרטמל מדע ןניאוסיתמס

 ".רויתארשק רתייצ".יבמא2017, 9.ימלועה ותריאהב ןוגרא .12
https://www.who.int/news—room/qa—detail/contact—tracing 

 רשבמבטרנטינאיעשפו עהטומעדימלש מי"דופינ"א דדוממת םהאו"".ד( .)נ .יתלגלוב רתושקלת םהאו" קתלחמ .13
COVID—19 ."

https://www.un.org/en/un—coronavirus—communicationsteam/un—tackling—

%E2%80%98infodemic%E2%80%99—misinformation—and—cybercrime—covid19.  

 ".13 מתב חוד (:NVCOV—2019) סוריונברוק ןמור".ררואפבב 2020,2.ימלועה ותריאהב ןוגרא .14

 ךכתיתמ על ודהת

 .ןניאוסיתמס עדמה ךוינחל זרכמל GM#9029 טרנג ךרד ןרק רומ יטוב ןודרוג ידי על וקלחב ךמנת זה טקיורפ
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for Global Goals 0 Smithsonian 

 !19—ידקוב

 ?יםאחר לעויצמע על ןלהג לוכייאנ ךיא

 לודומחויתפ צוות :עדמךוינחזרכמןניאוסיתמס

 להנמ
 לונדואלורקרד"

 הבטיחה להנמ
 לדמנ יאןרברד"

 תפרעו לודמו חיתפמ
 דרשלנבןירקת

 לדמנ ןריאב
 ףולדר רהדאנ

 טדימש ןגול

 להנמ עורך
 ןורמא יטפ

 דעמםדימולי תניכת חיתפמ
 ןמסלג רהשרד"

 ףולדר רהדאנ
 סר'גור סהילמ

 טדימש ןגול
 טרוש בת

 םיפנג יהטקרד"

 תדיגיטלי הדימ
 זיד ילשא

 סמדא—ררנב ןראוב
 ןאליא יהפוס

 רומיס ןריא

 םדימולי צרמו החממו
 ןרוסבוא נהח

 לודומ מיכהת צוות :עדמךוינחזרכמןניאוסיתמס

 הלהנהה דשרמ
 יהרקבאטייק
 ילקהא טדרנב
 ט'יצרפ 'להגאנ

 להנמי & צראוה
 יבהטחה לנהמ ,סר'גור סהיל

 םוקירמא—אן

 תיופותשו &םדויק
 ףגאלנהמ,ןוסונ'גלוק

 ןוטסלוו ינולהא

 םייועצקמםתיירוש
 יבהטחה לנהמ ,וקימא איימי רד"

 דרשלנבןירקת
 ר'פאנצ טקא

 קסביניג יטייק
 לי ו'גונירד"
 דלונדקמ תמי

 וביץלנמ רהיינ
 קוגמ סהלכא

 יקסינזומ אווה

 םיריבכ טקיורפ יעצוי
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 טרוטקוד ,לסבאנ טהווש
 יהגולוילב רחב רוספורפ

 ןוטא'גרו'ג טתיסרניבוא

, MD, MPHרפוקא סהיל 
 רוהציב ותריאברקוח,פאור
 טתיסרניבואסינקפוהסונ'ג

 קהירפא ,נהגאו רה"בא ,רומיטלוב

MD,וונדקמ אן 
 ןניאוסיתמסדסומ,פאור
 מהפנו רהיהב ןוטגינשוו

, MPHןגרומ יסקא 
 קהיטסיטטסויוב יהגולוימדיפא

 Kuunika קיימות זתרכ
 יתמס/רפוק

 רגרנפסקרמא רד"
 לנהמןגסלריבכ עץוי
 של ישרא ןעדמו יללכ

 ימלועה ותריאהב ןוגרא
 ויץוש ,נבה'ז רוזא

 ילדגיב םירמ רד"
 ימלועה ותריאהב ןוגרא גינצ

 וקורמ

 םייטכנ םירקוס

 ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב

, MSUוקיאנבןויאיו 
 יטכנ ןיקצ

 ימלועה ותריאהב ןוגרא

 ילדגיב םירמ רד"
 ימלועה ותריאהב ןוגרא גינצ

 וקורמ

 ול'צ סאומ ירמוע
 יעדמל יתרהב ותלעוב ותריאלב יליימבוהמ טתיסרניבוא

 'ילהצ של טהיסרניבוהא
(MUHAS) 

 יהזנטנ ,םלאס—ארדא

', MD, MSc, DRPH גדא Amarjargal 
 רקחמה ןומכ םילוחה בית והוטוא

 יהלוגונמ ,רוטב ןלוא

 טרוטקוד ,וקימדא איימי
 םייעוקצמםיותרישלנהמ אגף
 עדמךוינחזרכמןניאוסיתמס

 יהגולוילב קהלחמה ,חפסנ רוספורפ
 ןוטא'גרו'ג טתיסרניבוא

 רה"בא רהיהב ןוטגינשוו

 יסאדיינלשרד"
 ואהפרןיקצ

 ימלועה ותריאהב ןוגרא

, MA, MPHטסורפ דהינלמ 
 ליהובל ןוסיכ רתושקת
 ימלועה ותריאהב ןוגרא

, טרוטקוד MD,ורטונמ—זלזונג 
 'ילהצ טתיסרניבוא

 'ילהצ ,נהטילופורטמ רוזא ,וגטיאסנ

 גונוומגיאנ רד"
 רוהציב ותריאלב רפסה בית ,יתמע רקוח

 ותריאלב רפסה בית ,יתלגלוב ותריאלב קהלחמה
 ןיקפ טתיסרניבוא ,רוהציב

 סין ,ןדיאיהא זוחמ

Khatiwada, MD"רהדפנידרד 
 יתהילתק ואהפרל קהלחמה

 ואהפרה יעדמל ללההמכ
Bharatpur,  לפאנ,ןוואטי'צ
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 ? םירחאלעוימעצ לעןגלה לויכ יאנ ךיא!19—דיקוב

 סילוא דונמזוררד"
COVID —19 רוהציב ותריאב יעדמ

 רוהציב ותריאב יעדמ
 םוריח ובתגת שרא

 ימלועה ותריאהב ןוגרא

, MD, MPMזפול פ דרפי'אג 
 ןקידל דחוימ רזועו רוספורפ רזוע

 רוהציב ותריאלב ללההמכ ,נהוזלת קהלחמה
 שונאמ טתיסרניבווא דרפלא םילוחה בית

 מנילה םיינפיליפ טתיסרניבוא

 MBBCh, FCPHM, MPH, MMed,םסאומ יהטארד"
PRICELESS SA — SAMRC/Centre for Health 

 ריבכ רקוח טהלחוה ותריאב לתלכלכ זרכמ
 קהירפא םורד ותפתשמ רהטמ :לנהמ

 זויונמ וילוח
 וטונגס דה םילוחה יתבב עתונמ ואהפרל חהמומ

 דרפס,יהסלנו

 זהלאירואלתנאנרד"
 םיינפיליפה טתיסרניבוא

 םיינפיליפ ,מנילה

 ליפ שהירטרד"
NHMRC יתלוביארקימ לויהנ פאורו זיהומיות ותלחמ 

 ותימויהז ותלחמ קתלחמחויתפ רהיירק
 שונאמ טתיסרניבווא דרפלא םילוחה בית

 יהלרטסוא ,יהרוטקיו ,ןרולבמ

 רגרנפסקרמא רד"
 לנהמןגסלריבכ עץוי
 של ישרא ןעדמו יללכ

 ימלועה ותריאהב ןוגרא
 ויץוש ,נבה'ז רוזא

MSc, םקנאלוט לשימ
 ןיקצ חוץ ירשק

 ימלועה ותריאהב ןוגרא

 סוונידוהמ דהורא רד"
 רוהציב ותריאלב חהמומו רצהמ

 רוהציב ותריאלב ואהפרל קהלחמה
 (UiTM),רהמא יגולוטנ יטיסרניבוא

 יגאונס והלובסופמק
 יהזלמ ,רוגלנס

 EMBA,ו'אז ו(י) סולהרוא
 יטכנ ןיקצ

 WHO נהומכ םוגרת זתרכ
 מלועה ותריאהב ןוגרא
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