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 מטרות: 

 הקורונה. תלמידים יוכלו להביע חששות בנוגע לנגיף •

, שרד הבריאות)אתר מ העדכני גבי הנגיף והמצבנכון ומרגיע ליקבלו מידע אמין  תלמידים  •

 ך(הנחיות משרד החינו

 . דרכים להרגיע את עצמם בנוגע לנגיףתלמידים יכירו  •

 אונים לעשיה.חוסר של ממקום  להוביל את התלמידים •

 מהלך המפגש:

 שנקרא קורונה.  נחשפנו לנגיף חדש ים המורה: בשבועות האחרונ

 ? מה אתם יודעים ומה שמעתם עד היום על הנגיף

. בטור אחד:  , מבלי לכתוב את הכותרתמורה תכתוב את התשובות על הלוח בשני טוריםה •

 . מאומתותאינן שנכונות/  ןעובדות שאינ שמועותובטור השני  עובדות נכונות
 

לשמועות  כדי לעזור לנו להבדיל בין עובדות כתבתי את הדברים שאמרתם על הלוח בשני טוריםהמורה: 

ישנה מציאות מבלבלת או עובדות שאינן מאומתות. עשיתי זאת כי פעמים רבות במקרים כאלה שבהם 

  יםלא נעימידים וטרמלמחשבות ורגשות  ,הוביל לבהלהואוירה שעלולה לנוצרות שמועות  ולא ברורה 

 שלנו.   ה בתפקודלפגיעאפילו ו

 . בכל מקרה, תמיד חשוב לשאול את עצמנוכפי שהיאתבונן על התמונה שנעשה סדר ונלכן, חשוב 

אתר משרד הבריאות, הנחיות משרד החינוך( או  ו את המידע. האם ממקור מוסמך )קיבלנמאיפה 

זוהי גם הזדמנות בשבילנו ללמוד את ? קור שלהןשאיננו יודעים מה הממקבוצות פייסבוק, ווטסאפ  

 מוסמכים לאלה שלא. ההבדל בין מקורות 

לא מוסמך )כמו ידיעות   אתר משרד הבריאות( לעומת מקורמקור מוסמך )כמו דוגמא ל מורה תתןה

 שונות שמסתובבות בקבוצות הווטסאפ או הפייסבוק. 

 איך זה נראה לנו עכשיו?

 להקשיב לקולות התלמידים ולזהות מיהם התלמידים שעדיין מביעים חשש ואינם רגועים.  •

 

 שוב להזכיר ש:ח

. חלק מהצעדים שננקטים הם צעדים של  יש לנו משרד בריאות מצוין והוא דואג לשמור עלינו .1

ועל   רה על בריאות הציבורלשמיעזור נחיות וכך נצריכים להישמע להומשפחותינו  אנו  זהירות.

   עצמנו.

 אנשים מבוגרים או חולים. בדרך כלל ונמצא בסיכון הם  נדבק בנגיףהנגיף אינו מסכן ילדים. מי ש .2



פועלים על פי ההנחיות הם לא ם. אם הם האנשים שהונחו להיכנס לבידוד הם אנשים בריאי  רוב .3

 מתחם מיוחד בבי"ח.  מסכנים אותנו. אם הם חולים הם עוברים לבידוד ב

 שלב שני: 

 . שימוש בהומוררים לנו במצבים כאלה שמעוררים בהלה הוא אחד הדברים שהכי עוזהמורה: 

 איזה בדיחות מצחיקות שמעתם או קיבלתם בקבוצות הווטסאפ על הקורונה? 

 .. קצר שיתוף

 שות. לחלק את הכיתה לקבוצות/ זוגות /של •

  בגיל הגן שאתם מכירים שבו על אחים צעירים או על ילדיםחכעת רוצה לבקש את עזרתכם. מורה: ה

 פחדים? ם האיך הייתם עוזרים להם להתמודד עשפוחדים מנגיף הקורונה.  ו

  ם אחרים בני גילכםלהעביר זאת לילדים צעירים או אפילו לחבריעשעת ביחד על דרך מצחיקה ומש חשבו

, חמשיר  ן פוסטר, סרטון מצחיק על הנגיף, שיר ראפאפשר להכי רתיות שונות.דרכים יציוהביעו זאת ב

 פחדים.  ת עם דוהתמודלנגיף או בכלל דבר אחר שקשור לאו כל  קליט

 

 מה שהכינה. ף המפגש: כל קבוצה תציג את ובס

עורים מצחיקים בכיתות  גרים יעבירו שיאפשר שתלמידים בו להפיץ ולהעביר בין בתי הספר.גם אפשר 

 . המורה/ מחנכת בליווי , צעירות על התמודדות עם פחדים

 

 מצורף:  

 מקבץ בדיחות בנושא הקורונה •

 מילון הקורונה שהכינה טלי ורסנו אייסמן.   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקורונה? קמה יקרה אם לירן חולצה אפורה יידב

 

 
 



 


