
 1 

 ומניעת מחלות היגיינה  השיעור: שם

 

  בי"   –' כיתות ז: שכבת גיל

   דקות( 90שיעורים ) 2: משך השיעור

 

 :  עזרי הוראה

 מצגת מלווה לשיעור

   מקרן

 : דף מידע בנושא מגיפות מודפס.  נספח

  צוות בריאות ארצי כתב:

 (קידום בריאות ע"י צוות  בוצעו התאמות למחוז החרדי)

 

 "למצווה וחובה –"הנני חושב את ההשתדלות הטבעית במה שנוגע לבריאות   מקור תורני:

 קובץ אגרות חזון איש חלק א', סימן קל"ז                                                                  

 

 : מטרות השיעור

 :מטרת על

  .אישית  היגיינהו את החשיבות בשמירה על יניבהתלמידים * 

ההוראות בארץ את  תסמיני המחלה,  את המדיניות ו  -  ת נגיף הקורונהא  רו* התלמידים יכי 

 כדי לצמצם הדבקה. ן לעשותהשוטפת וילמדו מה ניתבהתנהלות 

 : אופרטיביות )מעשיות( ותמטר

 התלמידים יקראו על נגיף הקורונה ממקורות מידע שונים. * 

)  תסמיני המגפות/  –סטוריה  ימגפות בה  יכירוהתלמידים  * ודרכי  פשהתמיקום  טות( תוצאות 

 התמודדות . 

   .כללי היגיינהל ייחשפוהתלמידים * 

התלמי התנהג  נסחוידים  *  ציבוריים  בריאותםעל  רה  לשמיות  כללי  על לו   במקומות  שמירה 

 ה אישית. היגיינ

 

 :  השיעור ערךמ

 

 רוטיפ זמן  מהלך השיעור 

 פתיח 

 

10  

 דקות 

פתח את השיעור בדברי החזו"א: י ההמור

"הנני חושב את ההשתדלות הטבעית במה 
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 (3-6)שקף מס' הצגת הנושא 

וחובה מצווהל –שנוגע לבריאות  " 

קובץ אגרות חזון איש  )                               

 (חלק א', סימן קל"ז

דבריו מדגישים את חובתנו להקפיד על תזונה  

 נכונה ומאוזנת ככל מצווה מן התורה.

 

 וירוס  /עמיד חיידק / ין חיידק ב יםבדלההכרת ה

יצורים זעירים שבנויים מתא     -חיידקים

באופן קבוע בגוף  אחד יחיד, הם נמצאים 

 שלנו. 

כדי   רחמאטפיל אשר זקוק לתא  -וירוס

ם שיוכל להתרבות. על פי רוב התאי

, אשר עשירים  אי הגוףים הם תמארחה

גנון התרבות נמאוד במזון ובעלי מ

. ק להםשהווירוס זקו  

 

הגורמים למחלה הדורשת    חיידקים,בניגוד ל**

טיפול אנטיביוטי, נגיפים גורמים לרוב למחלה 

כל קלה ללא  ימים  מספר  בתוך  החולפת   ,

באופ מתבטאת  לרוב  ויראלית  מחלה  ן טיפול. 

 .תשונה ממחלה חיידקי

נג מחלות  שקיימיש  חיסונים  יפיות  להן  ים 

יים  ותרופות, אך קיימים לא מעט נגיפים קטלנ

 .זק בריאותי ואף למוותלנם לגרום יישעשו

 

יידקים שפיתחו מנגנוני  ח -חיידק עמיד

חלק מהתרופות  םהישרדות המנטרלי

 . האנטיביוטיות

  

  סיבה לעמידות:

ה, טיפול  שימוש לא מושכל באנטיביוטיק

 יפיות. יוטי למחלות נגאנטיב

הפסקה של הטיפול האנטיביוטי לפני סיומו  
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 .םאיון לא מתונטילת טיפול במינ

 

 

 

 פירוט זמן  לך השיעור המ

 גוף השיעור: 

 התנסות 

 חקר מגפות בעבר /עידן מודרני

 נספח(ו 7-8שקף )

 

/עבודה  לקבוצות  חלוקה 

 עצמית:

מדף   פרטים  יאתרו  התלמידים 

פרטי   את  ויסכמו  המידע 

 : המגיפות

ק זמן,  התפשטות,  תקופת  צב 

דרכי   תוצאות,  תסמיני המחלה, 

 התמודדות   

 

 

 מליאה:

המ*שמו ע  פותגת   "י ירשמו 

 מורה ויוצגו ע"י התלמיד/יםה

 

 

 דק  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דק  5

ה להתמודד , האנושות נאלצמשחר ההיסטוריה 

קטלניים.  נגיפים  שחורות, )   עם  אבעבועות 

ועוד  הנילוס  האחרונ   (קדחת  היו ות  ובשנים 

באפריקה  של  ת  ו י התפרצו  האבולה  מגפות 

  . והזיקה שמקורה בדרום ומרכז אמריקה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שהתלמידים ימסרו  את המידע סכם יורה מה

 נגיף הקורונה: 

 

את    תאריהמורה   •

הנג דרך  מאפייני  יף, 

וחומרת  פעולתו  

 פגיעותיו. 

 

 

15  

   דקות 

גדולה   • משפחה  הינם  הקורונה  נגיפי 

עים כגורמים למחלות ל נגיפים, הידוש

לת לגרום  ועלולים  חיים  חלואה בבעלי 

 .  אדם יגם בבנ

ם משתנה בין ני אדעה בבהפגי  חומרת •

ונעה   במשפחה  השונים  הנגיפים 

ה כגון  קלה  למחלות ממחלה  צטננות, 

הפוגעות  עם   קשה,  קלינית  הסתמנות 
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   (10התמודדות )שקף - •

רב  ספיקה  לאי  וגורמות  בריאות 

הנשימ התסמונת  כגון  תית  מערכתית, 

התיכ קלינית   וניתהמזרח  הסתמנות 

לאי   וגורמות  בריאות  הפוגעות  קשה, 

 .רכתיתב מערספיקה 

-נה רון: הגייתפ  

 פתרון: 

   חומרי חיטוי משמידים      

 את הנגיף      

המכילים אלכוהול בריכוז חיטוי חומרי  •

לפחות, מי חמצן או  62%של 

אקונומיקה, משמידים את נגיפי  

 הקורונה תוך דקה 

 

נהיה  המור •   לי הבידוד/הדיווח סכם את 

 לרשויות 

 

 במליאה   התנסות 

  (11קף )ש אישי גיינה יסקר ה

 

 

 

וכל  יהמורה   דק  5 את השאלות  יספור  תלמיד  קריא 

 י לשאלות. כמה פעמים ענה באופן חיוב

 

 

הצעדים לסכם את  בקש מהתלמידים  יהמורה  

על  /הקפדה  מנע  פעולות  בנקיטת  הנדרשים 

 גיינהיה

 

 

 

 (12)שקף                ות:התנס

 –עבודה בקבוצות 

מנע  כללי  תנסח  קבוצה  כל 

 -מות שוניםבמקו

, קניות, ספריה,  הר, כיתבית ספ

בתחבורה מתנ"ס נסיעה   ,

  ד'  20

 

 ידים יכינו כרזות ושלטים עם למהת

 נהלים.

התלמידים יכינו סלוגנים בנושא שמירה על 

 גיינהיה
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 ציבורית וכו'

 

 

  

 

 

 פירוט  מן ז מהלך השיעור 

 סכום: 

עם הנגיף    ממשלתיתהתנהלות  

 13שקף   –קורונה 

 

 

  דק  15

 ות לדיון: שאל

גיינה  יצפויים בישום כללי ההקשיים ה* מהם ה

   שכתבתם?

* מה נדרש מאיתנו/מהסביבה לבצע כדי 

 ?אילוגיינה שכיהלקיים שגרות 
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 נספח  

 ר סנונית( דף מידע בנושא מגיפות )באדיבות את

 
 

 ה מגפות ששינו את פני ההיסטורי

כמה מגפות קשות תקפו אנשים באזורים נרחבים של העולם. מגפות אלה כונו 

מגפות    pandemicsבלועזית:   של  קצרה  רשימה  לפניכם  שקטלו  )פנדמיות(. 

 אדם והותירו את חותמן על תולדות האנושות: המוני בני 

 

מחלה לא ידועה גרמה למותם   -   ירה(י הספלפנ 430) מלחמת הפלופונזים •

מצבא רבע  בתוך    של  העיר  מאוכלוסיית  ורבע  למגפה    4אתונה  שנים. 

הזאת הייתה השפעה עצומה על תולדות העולם משום ששינתה את יחסי 

 סיום 'תור הזהב' של אתונה.תם ימים והביאה להכוחות העולמיים באו

  

הדבר • הברבריות'  -   מחלת  נשאי   -ם(  הנוצרי  ספירתל  160) 'החבורות 

הביאו מהצפון,  כובשים  המגפה   המחלה,  לסין.  הדבר  מחלת  את  עמם 

מתברר,  כך  שהביאה,  בכך  באזור  מאוד  משמעותי  פוליטי  לשינוי  גרמה 

 להתמוטטות שושלת האן בסין.

 

מחלת האבעבועות השחורות,   -   ( לספירה180-165) נטוניניתהמגפה הא •

התי המזרח  מן  לרומא  חי כון  שהגיעה  לגיעם  לביתם, ילי  ששבו  רומיים  ון 

מתו    -שה. כרבע מהנדבקים מתו מהמחלה, ובסך הכל  גרמה שם למגפה ק

כ כ  5-ממנה  מתו  המגפה  של  בשיאה  אדם.  בני  נפש.    5,000-מיליון 

רחב בכל  להרס  גרמה  הרומיהמחלה  האימפריה  הטוענים  י  ויש  ת 

להתמ הביאו  המחלה  של  והפוליטיות  החברתיות  ת וטטושהתוצאות 

 האימפריה הזאת.פית של הסו

 

יוסטיניאנוס • בשנת  )החל מגפת  המוקדם    -לספירה(    541ה  התיעוד  זהו 

ביותר להתפרצות של דבר באירופה. המחלה החלה, ככל הנראה במצרים 

ול שבטורקיה. בשיאה, חלה לקונסטנטינופוכעבור כמה חודשים הגיעה המ

עד  העיר.    תושבימ  40%-איש ובסך הכל נהרגו כ 10,000-קטלה המחלה כ

 המזרח התיכון.למיגור המגיפה מתו כרבע מאוכלוסיית 

 

  800-מחלת הדבר גרמה למגפה קשה כ  -( 1348-1354) המוות השחור •

יה,  שנה לאחר ההתפרצות המתועדת הקודמת שלה. המחלה החלה באס

בספינות מסחר איטלקיות.   1348גיעה לאירופה בשנת וככל הנראה ה

ירופאים )שהיו רבע מאוכלוסיית יליון אמ 20 ם של המחלה הביאה למות

נים האלה( במהלך שש שנים. באזורים מסוימים מתו מהדבר  היבשת בש

  כמחצית מהתושבים. 

 Yersinia   התברר שפרעוש שנישא על גבן של חולדות הפיץ את החיידק

Pestis ם למחלה. למגפה היו השפעות רבות על האוכלוסייה שגר

בשנים האלה היה גל של תעוררו ות שהתופעהנותרת. בין שאר ה
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אשימו את היהודים בהרעלת בארות המים ובגרימת  אנטישמיות, שבו ה

 המגפה.

בעקבות מגלי הארצות שבאו  -( 1492)אחרי  מגפות בעולם החדש •

ש'. מגלי הארצות ואלה קשות ב'עולם החד  מאירופה התפשטו מגפות

לת, פעת, שעגון שת' כשהגיעו בעקבותיהם הביאו עמם מחלות 'אירופיו

שבים המקומיים לא היה חסיון  לתו .שחפתוחצבת, אבעבועות שחורות, 

טבעי מפני המחלות הללו והם מתו בהמוניהם. באי היספניולה שבאיים 

תושבים.  מיליון  8-מתו כ הקריביים )לשם הגיע קולומבוס לראשונה(,

ת בהמשך הגיעו לאיים הללו עבדים אפריקניים שהביאו לשם מחלו

הזה נפגעו גם  בקות כגון המלריה והקדחת הצהובה. בשלב יות' מדפריקנ'א

רבים מהמתיישבים האירופיים מן המחלות 'החדשות'. זוהי דוגמה לכך  

 וסייה.שמחלות זיהומיות גרמו לשינויים משמעותיים בהרכבי אוכל

 

הראשונה   -(  1816-1826) כולרה • )פנדמיה(  הממדים  גדולת  המגפה 

ותו בהודו  עשנים    4ך  החלה  הכספי.הגיעה  ולים  לסין  שלאחר   ד  בשנים 

ב המכן,  המאה  הכולרה  19-מהלך  מחלת  של  נוספות  התפרצויות  היו   ,

אנשים   מיליוני  ובאינדונסיה.  ברוסיה  הברית,  בארצות  באירופה,  שפגעו 

 הכולרה.ייהם בגלל חיידק קיפחו את ח 

 

הספרדית • ב1918-1919) השפעת  קטלני  תרע"ח  שנת(  זן  של    התפרץ 

השמח בשללת  ופעת  הברית  ארצות  צרפת,  שונים:  מוקדים  סיירה ושה 

ובמשך   העולם  ברחבי  התפשטה  הקטלנית  השפעת  שבאפריקה.  לאונה 

מיליון איש )יש שמעריכים שמספר המתים    25שישה חודשים מתו ממנה  

מזה(. המהיה   כפול  אך השאירה אף  וחצי  כעבור שנה  כליל  נעלמה  חלה 

 רבות לאחר מכן.ך שנים ם למשת העולאת חותמה על אוכלוסיי

 

הטיפוס • מח  - מחלת  בזמני  זוהי  בעיקר  למגפה  שהפכה  חיידקית  לה 

המחנות'.  'קדחת  מסוימת  בשפות  מכונה  המחלה  כך  משום  מלחמה. 

במלח הצלב,  מסעי  בתקופת  התפרצה  ההמחלה  במאה  בספרד    15-מות 

ה במאה  בבלקאנים  תפקיד  16-ובמלחמה  שיחקה  אף  הטיפוס  מחלת   .

 . 1811ליון ברוסיה בשנת צבא נפושמדת שוב בהח
 

 


