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אבל מה זה 

קורונה?

ַהִּמּלָה ִהיא –

ה ָ נ ֹו ר ֹו ק

יֵׁש ִמּלָה ֲחָדָׁשה ֶׁשִהּגִיָעה לָעֹולָם וְאּולַי ּכְָבר 
ְׁשַמְעֶּתם אֹוָתּה.



יֵׁש ַהְרֵּבה סּוגִים ֶׁשל נְגִיֵפי קֹורֹונָה, וְֵחלֶק ֵמֵהם יְכֹולִים לְַהְׁשִּפיַע ַעל ְּבנֵי 
ָאָדם. ִאם נְִדַּבְקֶּתם ִּבנְגִיף ּכָזֶה, ְּבִמְקִרים ַרִּבים ָהַאף ֶׁשּלָכֶם יְִהיֶה ְקָצת 

ְמנֻּזָל, אֹו ֶׁשַּתְרּגִיׁשּו ְּבִהְתָקְררּות ַקּלָה.

ֲאָבל ּכְֶׁשַהוִירּוס ֶהָחָדׁש ַהּזֶה נִכְנָס לְתֹוךְ ַהּגּוף, הּוא ּגֹוֵרם לְַמֲחלָה 
ֶׁשּנְִקֵראת קֹורֹונָה. ּכְֶׁשֲאנִָׁשים אֹוְמִרים "לְִהָּדֵבק ְּבקֹורֹונָה", ֵהם ִמְתּכַוְנִים 

ְּבִדּיּוק לַַּמֲחלָה ַהּזֹו.

אולי זו

קורונה?… לבריאות!

אפצ'י!

קֹורֹונָה ִהיא סּוג ֶׁשל וִירּוס, אֹו ְּבִעְבִרית – 
נְגִיף. ַהוִירּוס הּוא יְצּור ּכָל ּכָךְ ָקָטן, ֶׁשֲאנְַחנּו 

לֹא יְכֹולִים לְִראֹות אֹותֹו.

מַהִי קֹורֹונָה?

ולמה כולם

מדברים עליה?

ַהוִירּוס ּכָל ּכָךְ ַקל, ֶׁשהּוא יָכֹול לְַרֵחף ַּבֲאוִיר ְּבתֹוךְ ִטּפֹות ְקַטנְַטּנֹות ֶׁשל ַמיִם, 
וְלֶָׁשֶבת ַעל ָהעֹור ֶׁשּלָנּו ְּבלִי ֶׁשּנְַרּגִיׁש. ִאם הּוא נִכְנָס ֵאלֵינּו לְתֹוךְ ַהּגּוף, 

הּוא יָכֹול לְִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבָּתִאים ֶׁשּלָנּו ּכְֵדי לְיֵַּצר נְגִיִפים ֲחָדִׁשים. ּכְֶׁשּזֶה קֹוֶרה, 
לְִפָעִמים ֲאנְַחנּו ַמְרּגִיִׁשים חֹולִים.

יש לי וירוסים

על היד?

כן, אבל

כמעט כולם לא 

מסוכנים.



הממ… אולי יש 

נגיפי קורונה על 

הידית הזו?

ֲאנְַחנּו יְכֹולִים לְִהָּדֵבק ְּבקֹורֹונָה ּגַם ִאם יֵׁש לָנּו 
נְגִיֵפי קֹורֹונָה ַעל ַהּיַָדיִם, וֲַאנְַחנּו נֹוגְִעים ִאָּתן 

ָּבַאף, ַּבֶּפה אֹו ָּבֵעינַיִם ֶׁשּלָנּו. 

ּכָךְ לְָמָׁשל, ִאם ִמיֶׁשהּו ֶׁשּיֵׁש לֹו נְגִיֵפי קֹורֹונָה 
ַעל ַהּיַָדיִם נֹוגֵַע ְּביִָדית ֶׁשל ֶּדלֶת, ַהּנְגִיִפים 

ַהִּבלְִּתי נְִרִאים יְכֹולִים לְִהָּׁשֵאר ַעל ַהּיִָדית ַהּזֹו 
עֹוד זְַמן ַרב. ִאם ִמיֶׁשהּו ַאֵחר יִּגַע ַאַחר ּכָךְ 
ְּבאֹוָתּה יִָדית, ִמְּבלִי ֶׁשָּׁשַטף ֶאת יָָדיו ְּבַמיִם 

ּובְַסּבֹון לְַאַחר ִמּכֵן, אֹוָתם נְגִיִפים יּוכְלּו לֲַעבֹור 
לַּיַָדיִם ֶׁשּלֹו. 

ַאַחר ּכָךְ, ִאם אֹותֹו ָאָדם יִּגַע ִעם 
ַהּיַָדיִם ַּבָּפנִים, הּוא ָעלּול לְַהֲעִביר 

לְָׁשם ֶאת ַהּנְגִיִפים ָהֵאּלּו, וְכָךְ 
לְַחלֹות ְּבקֹורֹונָה.

רחצת

ידיים?

נְגִיף ַהּקֹורֹונָה הּוא ָחָדׁש, וְלָכֵן ַהַּמְּדָענִים ֲעַדיִן לֹא יֹוְדִעים ָעלָיו 
ַהּכֹל. ֲאָבל ֵהם חֹוְׁשִבים ֶׁשּיֵׁש ְׁשֵּתי ְּדָרכִים ִעָּקִרּיֹות לְִהָּדֵבק ּבֹו:

נְגִיֵפי ַהּקֹורֹונָה ִמְתיְַּׁשִבים ְּבֵאזֹור ָהַאף, ַהֶּפה וְַהּגָרֹון ֶׁשל 
ָהֲאנִָׁשים. ּכְֶׁשִּמיֶׁשהּו ֶׁשּנֹוֵׂשא ֶאת ַהּנְגִיף ִמְתַעֵּטׁש, אֹו ֲאִפּלּו 

ְסָתם מֹוִציא ֲאוִיר ֵמָהַאף אֹו ֵמַהֶּפה, ַהּנְגִיף יֹוֵצא ִמֶּמּנּו ַהחּוָצה 
ְּבתֹוךְ ִטּפֹות רֹק זְִעירֹות. 

ְ נִדְּבִָקים ּבְקֹורֹונָה? אֵיך

ִאי ֶאְפָׁשר לְִראֹות ֶאת ַהּנְגִיף ַעְצמֹו, ֲאָבל לְִפָעִמים ֶאְפָׁשר לְִראֹות ֶאת 
ַהִּטּפֹות. ְּבֶמזֶג ֲאוִיר ַקר, ֵהן נְִראֹות ּכְמֹו ֵאִדים ֶׁשּיֹוְצִאים ֵמַהֶּפה. ּכָךְ, ִאם 

ִמיֶׁשהּו ֶׁשּלֹא עֹוֶטה ַמֵּסכָה ׁשֹוֵאף ְּבִמְקֶרה ֶאת אֹותֹו ֲאוִיר ֶׁשֵאלָיו נְִפלְטּו 
ַהִּטּפֹות ַהּנְגּועֹות ַּבּנְגִיף, יֵׁש ִסּכּוי ּגָדֹול ֶׁשהּוא יִָּדֵבק ְּבקֹורֹונָה.

כל כך

קר היום!

כן, ממש אפשר 

לראות את הבל 

הפה שלנו.



אני מרגיש 

יותר טוב.

כל הכבוד

לנוגדנים!

לַּגּוף ֶׁשּלָנּו יֵׁש ּכֵלִים נְִפלִָאים לְִהְתמֹוֵדד ִעם ַהּנְגִיִפים ַהַּמּזִיִקים, וְָהִעָּקִרי ֶׁשָּבֶהם 
הּוא נֹוגְָדנִים. ַהּנֹוגְָדנִים ֵהם ֶחלְּבֹונִים ֶׁשְּמיָֻּצִרים ַעל יְֵדי ָּתִאים זְִעיִרים ַּבָּדם, 

וְַתְפִקיָדם לְָהגֵן ָעלֵינּו. ֵהם ּתֹוְפִסים ֶאת ַהּנְגִיִפים, וְָאז ָּתֵאי ַהָּדם ּבֹולְִעים אֹוָתם 
ּוַמְׁשִמיִדים אֹוָתם, וְָהָאָדם ֶׁשָחלָה ַמְתִחיל לְַהְרּגִיׁש טֹוב יֹוֵתר.

זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַּבּגּוף ֶׁשּלָנּו יֵׁש יֹוֵתר 
נֹוגְָדנִים ֵמֲאֶׁשר ּכָל ְּבנֵי ָהָאָדם ֶׁשַחּיִים 

ַעל ּכַּדּור ָהָאֶרץ!

לְכָל ֶאָחד וְַאַחת ֵמִאָּתנּו יֵׁש ַּבּגּוף יֹוֵתר 
ֵמ־10 ִמילְיַאְרד נֹוגְָדנִים ִמּסּוגִים ׁשֹונִים! 

נוגדנים
אני

ֵחלֶק ֵמָהֲאנִָׁשים, ּוְבִעָּקר ַהּיְלִָדים, אּולַי לֹא יְַרּגִיׁשּו 
ְּבַתְסִמינִים ֶׁשל ַמֲחלָה לְַמרֹות ֶׁשּנְִדְּבקּו ָּבּה. ֲאָבל 

ְּבכָל זֹאת יֵׁש לֶָהם ַּבּגּוף נְגִיֵפי קֹורֹונָה, וְֵהם 
יְכֹולִים ֶׁשּלֹא ְּבכַוָנָה לְַהְדִּביק ַאֵחִרים.

אבל, אימא, אני 

מרגישה טוב!

אני מרגיש 

נורא…

יֵׁש ֲאנִָׁשים ִעם קֹורֹונָה ֶׁשַּמְרּגִיִׁשים ְּבַתְסִמינִים ׁשֹונִים ֶׁשל ַמֲחלָה, ּכְמֹו ִׁשעּול 
וְחֹם. לְִפָעִמים יֵׁש לֶָהם ּגַם ּכְֵאֵבי רֹאׁש אֹו ּכְֵאִבים ׁשֹונִים ַּבּגּוף וְֵהם ַמְרּגִיִׁשים 

ַחּלִָׁשים ְמאֹוד. קֹוֶרה ּגַם ֶׁשֵהם ְמַאְּבִדים ֶאת חּוׁש ָהֵריַח וְֶאת חּוׁש ַהַּטַעם.

ְּבֶדֶרךְ ּכְלָל ַהַּמֲחלָה נְִמֶׁשכֶת ּכַָּמה יִָמים. ֲאָבל ּגּוף ָהָאָדם הּוא ָּדָבר ַמְדִהים. 
ּכְֶׁשּנְגִיף ָחָדׁש, ּכְמֹו נְגִיף ַהּקֹורֹונָה, נִכְנָס לָנּו לַּגּוף, ַהּגּוף ֵמִבין ִמּיָד ֶׁשַהּנְגִיף 

ַהּזֶה לֹא ָצִריךְ לְִהיֹות ָׁשם ּוַמְתִחיל לְִהּלֵָחם ּבֹו.

מָה קֹוֶרה אִם נִדְּבִָקים ּבְקֹורֹונָה?



הי סבתא,

מה שלומך?

ארקוד בסלון 

שלי במקום 

לצאת!
זֹו ַהִּסָּבה לְכָךְ ֶׁשָחׁשּוב ֶׁשָהֲאנִָׁשים 

ָהֵאּלֶה יִָּׁשֲארּו ַּבַּביִת, ָרחֹוק ִמּכָל 
ָמקֹום ֶׁשּבֹו ֵהם יְכֹולִים לְֵהָחֵׂשף 

לִנְגִיִפים ֶׁשל קֹורֹונָה.

ֵמאֹוָתּה ִסָּבה, ָעִדיף ֶׁשֵהם לֹא 
יְַקְּבלּו אֹוְרִחים. לְגֵַּביכֶם, אּולַי זֶה 
אֹוֵמר ֶׁשּלֹא ּתּוכְלּו לְַבֵּקר ֶאת ַסָּבא 

וְֶאת ָסְבָתא ֶׁשּלָכֶם ְּבֶמֶׁשךְ זְַמן 
ָמה, ּכְֵדי לְִׁשמֹור ֶׁשּלֹא יִָּדְבקּו. 

ֲאָבל זֶה לֹא אֹוֵמר ֶׁשּלֹא ּתּוכְלּו לְִׁשמֹור ִאָּתם ַעל ֶקֶׁשר 
ַּבֶּטלֶפֹון אֹו ֶּדֶרךְ ַהַּמְחֵׁשב!

ַהּגּוף ֶׁשל ֻרֵּבנּו ַמְסִּפיק ָחזָק ּכְֵדי לְִהּלֵָחם 
ַּבּקֹורֹונָה. ֲאָבל יֵׁש ֲאנִָׁשים ֶׁשּזֶה יֹוֵתר ָקֶׁשה 
לֶָהם, וְלֹא ָּתִמיד ֶאְפָׁשר לַָדַעת ָמה ַהִּסָּבה. 

ְּבֶדֶרךְ ּכְלָל ֵאּלֶה ֲאנִָׁשים ְמֻבּגִָרים יֹוֵתר, 
אֹו ּכֵָאּלּו ֶׁשּיֵׁש לֶָהם ּכְָבר ַמֲחלֹות ֲאֵחרֹות, 
ֶׁשַּמְקׁשֹות ַעל ּגּוָפם לְִהְתמֹוֵדד ִעם ַהּנְגִיף. 

ֲאָבל יֵׁש ִמְקִרים ֶׁשּגַם ַהִּטּפּול ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר לֹא ַמְסִּפיק ּכְֵדי לְַסּיֵַע לַחֹולִים 
ְּבקֹורֹונָה. לְַמְרֵּבה ַהַּצַער, ֵחלֶק ֵמַהחֹולִים לֹא ַמְצלִיַח לְִהְתאֹוֵׁשׁש וְָעלּול לָמּות.

ניקח אותך לבית 

החולים בשיא 

המהירות!

אני צריכה 

להיזהר במיוחד!

גם אני!

 ְ ָאז לָּמָה אֲנִָׁשים חֹוְׁשִׁשים ּכָל ּכָך
לְהִּדָבֵק ּבְקֹורֹונָה?

חֹולִים ֵאּלּו זְקּוִקים לְֶעזְָרה ּכְֵדי לְַהְבִריא ִמּקֹורֹונָה. זֶה אֹוֵמר 
ֶׁשּלְִפָעִמים ֵהם ְצִריכִים לְִהְתַאְׁשֵּפז ְּבֵבית חֹולִים, וְָׁשם אּולַי ֵהם 

יְִצָטְרכּו לְֵהָעזֵר ְּבִצּיּוד ְמיָֻחד, ּכְמֹו ְמכֹונֹות ֶׁשעֹוזְרֹות לִנְׁשֹום.

אמבולנס

נס



אני מקווה אני מקווה 

שהתרופה 

החדשה הזו 

תצליח.

ִחּסּון הּוא סּוג ְמיָֻחד ֶׁשל ְּתרּוָפה, ֶׁשְּבֶדֶרךְ ּכְלָל 
ַמזְִריִקים לָנּו לַּגּוף ּכְֶׁשֲאנְַחנּו ְּבִריִאים. ְּבתֹוךְ ַהחֶֹמר 

ֶׁשַּמזְִריִקים יֵׁש חָֹמִרים ֶׁשְּמעֹוְרִרים ֶאת ַהְּתגּוָבה 
ַהִחּסּונִית ֶׁשל ַהּגּוף, לְָמָׁשל נְגִיִפים ֵמִתים אֹו 

ֻמְחלִָׁשים ֶׁשל ַהַּמֲחלָה. ּכָךְ, ַהּנֹוגְָדנִים ַּבּגּוף ֶׁשּלָנּו 
יְכֹולִים "לְִהְתַאֵּמן" ְּבִאּתּור ּוְבזִהּוי ַהּנְגִיִפים ַהּלָלּו. 

ְמֻאָחר יֹוֵתר, ִאם ְּבִמְקֶרה נֵָחֵׂשף לַַּמֲחלָה, ַהּנֹוגְָדנִים 
ֶׁשּלָנּו יְִהיּו ּכְָבר מּוכָנִים, וְיּוכְלּו לְִהְתמֹוֵדד טֹוב יֹוֵתר 

ִעם ַהּנְגִיִפים ַהּפֹולְִׁשים.

יָכֹול לְִהיֹות ֶׁשּכְָבר ִקַּבלְֶּתם ִחּסּונִים לְַמֲחלֹות ׁשֹונֹות 
ְּבָעָבר, לְָמָׁשל ּכְֶׁשֲהיִיֶתם ִּתינֹוקֹות. ַהִחּסּונִים ְמגִּנִים 

ֲעלֵיכֶם ִמְּפנֵי ַהַּמֲחלֹות ָהֵאּלּו.

זה 

הכול!

ֲהכָנַת ְּתרּוָפה ֲחָדָׁשה נְִמֶׁשכֶת זְַמן ַרב. קֶֹדם ְמַחְּפִׂשים 
ֶאת ַהחֶֹמר ַהַּמְתִאים לֲַהכָנָה, וְָאז ָצִריךְ לְִבּדֹוק 

ֶׁשַהְּתרּוָפה ְּבטּוָחה לְִׁשּמּוׁש. לָכֵן, ַּבַהְתָחלָה ְמנִַּסים ְּבכָל 
ַּפַעם לֵָתת ֶאת ַהְּתרּוָפה ַרק לְִקבּוָצה ְקַטּנָה ֶׁשל ֲאנִָׁשים, 

וְעֹוְקִבים ַאֲחֵריֶהם ּכְֵדי לְִראֹות ֵאיךְ ֵהם ְמגִיִבים. וְָאז, 
ַאֲחֵרי ֶׁשּבֹוְדִקים ַהְרֵּבה ְקבּוצֹות וְרֹוִאים ֶׁשַהְּתרּוָפה ּגַם 

עֹוזֶֶרת וְגַם ְּבטּוָחה, ָצִריךְ לְָהכִין ּכַּמּות ַמְסִּפיָקה ֶׁשל 
ְּתרּוָפה לְכָל ִמי ֶׁשּזָקּוק לָּה.  

כשהייתי קטן 

קיבלתי חיסון נגד 

חצבת.

רֹב ְּבנֵי ָהָאָדם יְכֹולִים לְַהְחלִים ֵמַהּקֹורֹונָה ְּבכֹוחֹות ַעְצָמם. ֲאָבל 
רֹוְפִאים ּוַמְּדָענִים ְמַחְּפִׂשים ְּדָרכִים לֲַעזֹור לְכָל ִמי ֶׁשּנְִדָּבק לְַהְחלִים 

ִּבְמִהירּות ּוְבבְִטָחה. 

לְָרפּוָאה ֵאין ֲעַדיִן ְּתרּוָפה לַּקֹורֹונָה, ִמּׁשּום ֶׁשּזֹו ַמֲחלָה ֲחָדָׁשה. ֵחלֶק 
ֵמַהְּתרּופֹות ֶׁשָהרֹוְפִאים ּכְָבר ַמּכִיִרים יְכֹולֹות לְִפָעִמים לְָהֵקל ַעל 

ַהחֹולִים וְלָכֵן נֹוְתנִים לֶָהם אֹוָתן.

ַהַּמְּדָענִים ְמנִַּסים ּכָל ַהּזְַמן לְִמצֹוא ְּתרּופֹות ֲחָדׁשֹות. ְּבכָל ָהעֹולָם 
נֲַעִׂשים ּכַּיֹום נְִסיֹונֹות לְִרקֹוַח ְּתרּופֹות ֲחָדׁשֹות לְגְַמֵרי, ֶׁשּיּוכְלּו לְַסּיֵַע 

לַחֹולִים ְּבקֹורֹונָה לְַהְבִריא.  

הַאִם יֵׁש ְּתרּופָה לְקֹורֹונָה?

ָּדָבר נֹוָסף ֶׁשַאלְֵפי ַמְּדָענִים ְּבַרֲחֵבי ָהעֹולָם ְמנִַּסים ּכַּיֹום לְִמצֹוא הּוא 
ִחּסּון נֶגֶד קֹורֹונָה.



אני עובד כדי לָּמָה ּבְחֵלֶק מֵהַּזְמַן הַּגַּנִים ּובֵָּתי הַּסֵפֶר סְגּוִרים?

שתוכלו להמשיך 

לקנות מזון.

אני עוזרת 

לאחיות לטפל 

בחולים.

אני עוזר לרופאים 

לטפל בחולים.
אני שליח 

שמוסר חבילות.

לְַמרֹות ֶׁשרֹב ְּבנֵי ָהָאָדם ְצפּויִים לְַהְחלִים ְּבַקּלּות ִמּקֹורֹונָה, ָחׁשּוב ְמאֹוד לְִדאֹוג לַחֹולִים 
ֶׁשַהַּמֲחלָה ֲעלּולָה לְִהיֹות ָקָׁשה ּוְמֻסּכֶנֶת ֲעבּוָרם. לָכֵן ֲאנְַחנּו ְצִריכִים לְַהְקִּפיד ַעל ּכָךְ 

ֶׁשּכַָּמה ֶׁשָּפחֹות ֲאנִָׁשים יֵָחְׂשפּו לַּנְגִיף. נֹוָסף ַעל ּכָךְ, ִאם ַהְרֵּבה ֲאנִָׁשים יִָּדְבקּו ְּבאֹותֹו 
ַהּזְַמן ְּבקֹורֹונָה וְיִזְַּדְּקקּו לְִטּפּול ְּבֵבית חֹולִים, ָּבֵּתי ַהחֹולִים יְִהיּו ֲעמּוִסים ִמַּדי וְלֹא יּוכְלּו 

לְַטֵּפל ּכָָראּוי ְּבכָל ַהחֹולִים.

ּכְֵדי לֲַעצֹור ֶאת ַהַהְדָּבָקה וְלְִדאֹוג ֶׁשּלֹא יְִהיּו ַהְרֵּבה חֹולִים ֲחָדִׁשים, ִמְׂשַרד ַהְּבִריאֹות 
ּבֹוֵדק ְּבכָל יֹום לְכַָּמה ֲאנִָׁשים יֵׁש קֹורֹונָה. ּכָךְ, ַהֶּמְמָׁשלָה ַמְחלִיָטה ֵאילּו ַהנְָחיֹות לֵָתת 
לַּתֹוָׁשִבים. ּכְֶׁשּיֵׁש ַהְרֵּבה קֹורֹונָה ִמָּסִביב, ָצִריךְ לְִסּגֹור ְמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ַהְרֵּבה ֲאנִָׁשים 

(אֹו יְלִָדים) נְִמָצִאים יַַחד ְּבתֹוךְ ִמְבנֶה ָסגּור, ּכְמֹו ָּבֵּתי ֵסֶפר וְגַּנִים. ּכְֶׁשּיֵׁש ָּפחֹות קֹורֹונָה 
ִמָּסִביב, ֶאְפָׁשר לְִפּתֹוַח ֶאת ַהְּמקֹומֹות ָהֵאּלֶה, ֲאָבל ִּבזְִהירּות.ִמָּסִביב, ֶאְפָׁשר לְִפּתֹוַח ֶאת ַהְּמקֹומֹות ָהֵאּלֶה, ֲאָבל ִּבזְִהירּות.

בית הספר

סגור. יש!

בית הספר

סגור. אוף!

סגור

בית ספר

ִאם ַאֶּתם הֹולְכִים לְבֵית ַהֵּסֶפר, ַהּמֹוִרים וַַּדאי יְַסִּבירּו לָכֶם 
ֶׁשּיֵׁש ּכַָּמה ּכְלָלִים ֲחָדִׁשים. אּולַי ִּתְתַּבְּקׁשּו לֶָׁשֶבת ְּבֻׁשלְָחן 

נְִפָרד אֹו ָרחֹוק זֶה ִמּזֶה, ּוַבַהְפָסקֹות אּולַי לֹא ּתּוכְלּו לְַׂשֵחק ִעם 
ּכָל ַהֲחֵבִרים. ְּבֵחלֶק ֵמַהּיִָמים אּולַי ִּתְתַּבְּקׁשּו לְִהָּׁשֵאר ַּבַּביִת, 

וְַהּלְִמיָדה ִּתְהיֶה ֵמָרחֹוק ֶּדֶרךְ ַהַּמְחֵׁשב. יָכֹול לְִהיֹות ֶׁשּיְִהיֶה לָכֶם 
לֹא נֹוַח לֶָׁשֶבת ַּבּכִָּתה ִעם ַמֵּסכָה אֹו לִלְמֹוד ֵמַהַּביִת ֶּדֶרךְ ַהַּמְחֵׁשב. 

זִכְרּו ֶׁשּזֶהּו ַמָּצב זְַמּנִי, וְנַּסּו ֵּבינְַתיִם לְִהְתַרּכֵז!

יָכֹול לְִהיֹות ֶׁשַההֹוִרים ֶׁשּלָכֶם ִהְפִסיקּו לָלֶכֶת לֲָעבֹוָדה, וְִהְתִחילּו 
לֲַעבֹוד ֵמַהַּביִת. ֵחלֶק ֵמָהֲאנִָׁשים, ּכְמֹו רֹוְפִאים וֲַאָחיֹות, מֹוכְִרים 

ַּבֲחנֻּיֹות ָמזֹון ּוְׁשלִיִחים, יֹוְצִאים לֲַעבֹוָדה ּגַם ַּבְּתקּוָפה ַהּזֹאת, 
ִמּׁשּום ֶׁשָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֶָהם נְֶחֶׁשֶבת לְִחּיּונִית.

ּגַם ְׁשַאר ָהֲאנִָׁשים יְכֹולִים לֵָצאת ֵמַהַּביִת ּכְֶׁשֵהם ְצִריכִים, לְָמָׁשל 
ּכְֵדי לְִהְצַטּיֵד ְּבָמזֹון אֹו ִּבְתרּופֹות, אֹו ּכְֵדי לְִהְתַאוְֵרר וְלֲַעׂשֹות 

ְסּפֹוְרט. ֲאָבל ֵהם ְצִריכִים לְִהיֹות זְִהיִרים ְמאֹוד, לֲַעטֹות ַמֵּסכַת 
ֲהגָנָה ַעל ַהָּפנִים ּולְַהְקִּפיד לֹא לְִהְתָקֵרב לֲַאנִָׁשים ֲאֵחִרים.

ִאם ַאֶּתם אֹו ִמיֶׁשהּו ִמְּבנֵי ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלָכֶם ַמְרּגִיׁש חֹולֶה וְיֵׁש 
ִסּכּוי ֶׁשּזֹו קֹורֹונָה, ָאסּור לָכֶם לֵָצאת ֵמַהַּביִת ְּבֶמֶׁשךְ ְׁשבּוַעיִם 

ְׁשלִֵמים. לְַּתקּוָפה ַהּזֹו קֹוְרִאים ִּבּדּוד, וְִהיא ֲחׁשּוָבה ְמאֹוד ּכְֵדי 
לְִמנֹוַע ֵמֲאנִָׁשים ֲאֵחִרים לְִהָּדֵבק.

ֻּכּלָנּו ְצִריכִים לְִהָּׁשֵאר ַּבַּביִת ּכְכָל ָהֶאְפָׁשר, ּכְֵדי לְָהגֵן ַעל 
ָהֲאנִָׁשים ֶׁשַהּקֹורֹונָה ְמֻסּכֶנֶת ֲעבּוָרם.

ַמֲחלַת ַהּקֹורֹונָה ִמַּדֶּבֶקת ְּביֹוֵתר, וְלָכֵן ֲאנְַחנּו ְצִריכִים לְִהיֹות זְִהיִרים ְמאֹוד ּכְֶׁשֲאנְַחנּו ִמחּוץ 
לַַּביִת. ָחׁשּוב ֶׁשּלֹא נְִתָקֵרב יֹוֵתר ִמַּדי לֲַאֵחִרים, ּכְֵדי ֶׁשּלֹא נְַדִּביק אֹוָתם וְֶׁשֵהם לֹא יְַדִּביקּו 

אֹוָתנּו. יְלִָדים ּגְדֹולִים ּוְמֻבּגִָרים ְצִריכִים לֲַעטֹות ַמֵּסכַת ֲהגָנָה ַעל ַהָּפנִים, ּולְַהְקִּפיד ֶׁשִהיא 
ְּתכֶַּסה ּגַם ֶאת ַהֶּפה וְגַם ֶאת ָהַאף. ִּבְמקֹומֹות ִצּבּוִרּיִים ֶׁשְּפתּוִחים, ּכְמֹו ֲחנֻּיֹות ּוָבֵּתי ּכְנֶֶסת, 

יֵׁש ַהגְָּבלָה ַעל ִמְסַּפר ָהֲאנִָׁשים ֶׁשּיְכֹולִים לְִהיֹות ִּבְפנִים.



לְִפָעִמים לְִהיֹות ּכָל ַהּיֹום ַּבַּביִת ִעם ּכָל ַהִּמְׁשָּפָחה יָכֹול לְִהיֹות ַמָּמׁש ּכֵיף. ֶאְפָׁשר לֲַעׂשֹות 
יַַחד ְּדָבִרים ֶׁשַּבּיִָמים ְרגִילִים ֲאנְַחנּו לֹא מֹוְצִאים לֶָהם זְַמן, ּכְֶׁשּכָל ְּבנֵי ַהַּביִת הֹולְכִים 
לֲָעבֹוָדה אֹו לְֵבית ַהֵּסֶפר. ֲאָבל לְִפָעִמים ֲאנְַחנּו ַמְרּגִיִׁשים ֶׁשָּקֶׁשה לָנּו, ֶׁשֵאין לָנּו ָמה 

לֲַעׂשֹות אֹו ֶׁשֲאנְַחנּו חֹווִים ְרגָׁשֹות לֹא נְִעיִמים.

ֵאּלֶה ְרגָׁשֹות ֶׁשּיֵׁש לְֻכּלָם. ָסִביר לְַהּנִיַח ֶׁשּכָל ִמי ֶׁשַחי 
ִאְּתכֶם ְּבאֹותֹו ַהַּביִת חֹווֶה ְרגָׁשֹות ּדֹוִמים, ּגַם ִאם הּוא 

ְמנֶַּסה לְַהְסִּתיר אֹוָתם.

ְ זֶה לִהְיֹות הְַרּבֵה זְמַן ּבַּבַיִת? אֵיך

לפעמים

אני כועס.

משעמם!

משעמם!

משעמם…

אבל מה עם 

הדאגות שלי? לפעמים

אני עצובה.

לפעמים אני 

מתגעגע 

לחברים שלי.

לפעמים 

משעמם לי.

ִאם ּגַם ַאֶּתם ַמְרּגִיִׁשים ֻמְדָאגִים, ַּדְּברּו ַעל 
ּכָךְ ִעם הֹוֵריכֶם. ִאם ַאֶּתם ּכְָבר הֹולְכִים 

לְֵבית ַהֵּסֶפר אֹו לַּגַן, אֹו נְִמָצִאים ְּבֶקֶׁשר ִעם 
ַהּמֹוֶרה אֹו ִעם ַהּגַּנֶנֶת, ּתּוכְלּו אּולַי לְַדֵּבר 
ּגַם ִאָּתם. ְּבֶאְמָצעּות ַהֶּטלֶפֹון, ַהַטְּבלֵט אֹו 

ַהַּמְחֵׁשב ֶׁשּלָכֶם, ִאם יֵׁש לָכֶם, ּתּוכְלּו לִיצֹור 
ֶקֶׁשר ּולְַקֵּבל ְּתִמיכָה ּגַם ֵמֲחֵבִרים אֹו ִמְּבנֵי 

ַהִּמְׁשָּפָחה ַהֻּמְרֶחֶבת, לְָמָׁשל.

יָכֹול לְִהיֹות ֶׁשַההֹוִרים ֶׁשּלָכֶם ַמְרּגִיִׁשים ּגַם ְּדָאגָה. 
אּולַי ַמְטִריד אֹוָתם ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּקׁשּור ָּבֲעבֹוָדה ֶׁשּלֶָהם. 

יָכֹול לְִהיֹות ֶׁשּיֵׁש לֶָהם ַעכְָׁשיו ָּפחֹות ּכֶֶסף ּכְֵדי לְִקנֹות 
לָכֶם ְּדָבִרים ֶׁשַאֶּתם ְצִריכִים, וְגַם זֶה ַמְדִאיג אֹוָתם. 



ִאם ַאֶּתם ַמְרּגִיִׁשים ֶׁשַאֶּתם ְצִריכִים 
לְַקּנֵַח ֶאת ָהַאף, ִהְׁשַּתְּמׁשּו ִּבִמְמֶחֶטת נְיָר 

וְַהְׁשלִיכּו אֹוָתּה לַַּפח ִמּיָד לְַאַחר ִמּכֵן. 
זִכְרּו לְִרחֹוץ ִמּיָד ֶאת ַהּיַָדיִם, ּכִי נְגִיף 

ַהּקֹורֹונָה יָכֹול לֲַעבֹור ְּבַקּלּות ֵמַהִּמְמָחָטה 
לַּיַָדיִם ֶׁשּלָכֶם.

אבל נגיפים יכולים 

לצאת ולהיכנס 

לי לגוף גם דרך 

הפה והאף!

ִאם ַאֶּתם ְצִריכִים לְִהְתַעֵּטׁש אֹו לְִהְׁשַּתֵעל, 
ֲעׂשּו זֹאת לְתֹוךְ ַהֵחלֶק ַהְּפנִיִמי ֶׁשל ַהַּמְרֵּפק 

ֶׁשּלָכֶם. ּכָכָה ּגַם ִאם ַאֶּתם נֹוְׂשִאים ֶאת 
ַהּנְגִיף, רֹב ַהִּסּכּויִים ֶׁשּלֹא ַּתֲעִבירּו אֹותֹו לְִמי 

ֶׁשְּסִביְבכֶם.

ִאם ֻּכּלָם יִנְֲהגּו ּכָךְ, נּוכַל 
לְנֵַּצַח ֶאת ַהּנְגִיף!

ַאֶּתם ּכְָבר עֹוזְִרים ְמאֹוד ְּבכָךְ ֶׁשַאֶּתם נְִׁשָאִרים ַּבַּביִת. ֲאָבל ַאֶּתם יְכֹולִים לֲַעזֹור ֲאִפּלּו 
יֹוֵתר ְּבכָךְ ֶׁשִּתְׁשַּתְּדלּו לְָהגֵן ַעל ַעְצְמכֶם וְַעל ְׁשַאר ְּבנֵי ַהַּביִת ִמְּפנֵי ִהְּדְּבקּות ְּבקֹורֹונָה. 

ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשַּסּבֹון יָכֹול לְַחֵּסל וִירּוִסים? ִאם ִּתְרֲחצּו יַָדיִם לְִעִּתים ְקרֹובֹות ּוְבֶמֶׁשךְ 
ַמְסִּפיק זְַמן, לֹא יִָּׁשֲארּו לָכֶם נְגִיֵפי קֹורֹונָה ַעל ַהּיַָדיִם. ַאֶּתם יְכֹולִים לְזְַמזֵם לְַעְצְמכֶם 
ֵאיזֶה ִׁשיר ְּבָׁשָעה ֶׁשַאֶּתם ְמַסְּבנִים ֶאת ַהּיַָדיִם, ּכְֵדי לְוֵַּדא ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים זֹאת ְּבֶמֶׁשךְ 

ַהּזְַמן ָהָרצּוי. לְָמָׁשל, נַּסּו לִָׁשיר לְַעְצְמכֶם ִׁשיר יֹום ֻהּלֶֶדת ִמְּתִחּלָתֹו וְַעד סֹופֹו!

ּבְמָה אֲנַחְנּו יְכֹולִים לַעֲזֹור?

ֶדת, ֶדת, ַהּיֹום יֹום ֻהּלֶ ַהּיֹום יֹום ֻהּלֶ

ֶדת ִליייייייי,  ַהּיֹום יֹום ֻהּלֶ

ֵמַח ְוֵזר ִלי ּפֹוֵרַח ַחג ִלי שָׂ

ֶדת ִליייייי, ַהּיֹום יֹום ֻהּלֶ

ֵמַח ְוֵזר ִלי ּפֹוֵרַח ַחג ִלי שָׂ

ֶדת ִלייייייי! ַהּיֹום יֹום ֻהּלֶ



שקט, חומי, 

מספיק לנבוח!

אימא ביקשה 

שנחזיר את 

הצעצועים

למקום.

בסדר, אני 

אסדר את 

הספרים!

מה עם 

שיעורי הבית 

שלי?

ִאם ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשּלָכֶם ָסגּור, ִהְׁשַּתְּתפּו 
ִּבלְִמיָדה ֵמָרחֹוק וְָהכִינּו ֶאת ַהִּׁשעּוִרים 

ֶׁשָּצִריךְ. זֶה ּגַם יֲַעִסיק ֶאְתכֶם וְגַם יְַקֵּדם ֶאְתכֶם 
ַּבּלִּמּוִדים. ַאַחר ּכָךְ, ּכְֶׁשֵּבית ַהֵּסֶפר יִָּפַתח ׁשּוב, 

ַּתְרּגִיׁשּו ּכְָבר ַהְרֵּבה יֹוֵתר מּוכָנִים!

ִאם ֵאין לָכֶם ַמְחֵׁשב אֹו ָמָסךְ ִמֶּׁשּלָכֶם, נַּסּו 
לְַחלֹוק ִעם ְׁשַאר ְּבנֵי ַהַּביִת ֶאת ַהָּמַסּכִים 

ְּבאֶֹפן הֹוגֵן. 

יָכֹול לְִהיֹות ֶׁשַההֹוִרים ֶׁשּלָכֶם ִהְתִחילּו לֲַעבֹוד ֵמַהַּביִת, וְזֶה ַמָּצב ָחָדׁש. ּתּוכְלּו 
לֲַעזֹור לֶָהם ְּבכָךְ ֶׁשּלֹא ַּתְפִריעּו לֶָהם ּכְֶׁשֵהם ְמנִַּסים לְִהְתַרּכֵז. ּכָךְ יֵׁש ִסּכּוי ּגָבֹוַּה 

יֹוֵתר ֶׁשֵהם יּוכְלּו לְַהְׁשלִים ֶאת ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֶָהם ֻמְקָּדם, ּולְַהְקִּדיׁש לָכֶם זְַמן 
ַּבֶהְמֵׁשךְ. אּולַי ִּתְרצּו לְָהכִין ְרִׁשיָמה ֶׁשל ְּדָבִרים ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים לֲַעׂשֹות ִאָּתם 

ּכְֶׁשֵהם יְִתַּפּנּו?

ָּדָבר נֹוָסף וְָחׁשּוב ְּביֹוֵתר הּוא לְִהיֹות נְֶחָמִדים לְכָל ֵאּלֶה ֶׁשַחּיִים ִאְּתכֶם. ּכָל ְּבנֵי 
ַהַּביִת עֹוְבִרים ִׁשּנּויִים ּגְדֹולִים ַּבְּתקּוָפה ָהַאֲחרֹונָה, ּולְֻכּלְכֶם יְִהיֶה נִָעים יֹוֵתר ִאם 

ִּתְהיּו נְֶחָמִדים וְִתְתַחְּׁשבּו זֶה ָּבזֶה. 

ֵאם יֵׁש לָכֶם ַאִחים אֹו ֲאָחיֹות, יָכֹול לְִהיֹות ֶׁשּלְִפָעִמים יִָּמֵאס לָכֶם לְִהיֹות ִאָּתם. 
נַּסּו לְִמצֹוא ְּדָבִרים ְמַהּנִים לֲַעׂשֹות יַַחד וְִהָּמנְעּו ֵמִריִבים.

מָה עֹוד אֲנַחְנּו יְכֹולִים לַעֲׂשֹות?

עכשיו 

תורך!

ִאם ַההֹוִרים ֶׁשּלָכֶם נְִמָצִאים ַּבַּביִת, ּתּוכְלּו לֲַעזֹור לֶָהם ִאם ַּתְקִׁשיבּו לְָמה 
ֶׁשֵהם ְמַבְּקִׁשים, אֹו לְָפחֹות ְּתנּו לֶָהם ִמֵּדי ַּפַעם ִחּבּוק!



יֹום אֶחָד, ּבְָקרֹוב,

 ּכָל הְַּתקּופָה הַּזֹו 

ִּתהְיֶה מֵאֲחֹוֵרינּו.

סוף סוף 

אפשר 

להתחבק!

יש! 

ַהְּתקּוָפה ַהּזֹו מּוזָָרה לְֻכּלָם, וְַהִּׁשּנּויִים ָהֵאּלֶה ִמְתַרֲחִׁשים ְּבכָל ָהעֹולָם. 

מָה עֹומֵד לְִקרֹות ּבַהֶמְֵׁשךְ?

ַאךְ ִאם נְִהיֶה זְִהיִרים נּוכַל לְַסּיֵַע לֲַעצֹור ֶאת 
ִהְתַּפְּׁשטּות ַמֲחלַת ַהּקֹורֹונָה. ּכָךְ יְִהיֶה לַַּמְּדָענִים 
וְלָרֹוְפִאים זְַמן לְַחקֹור יֹוֵתר ֶאת ַהַּמֲחלָה, לְַחֵּפׂש 

לָּה ְּתרּוָפה וְאּולַי לְִמצֹוא ֶּדֶרךְ לְַחֵּסן ֶאת ָהֲאנִָׁשים 
וְלְִמנֹוַע ַהְדָּבָקה.

יֹום ֶאָחד, וְהּוא לֹא ָרחֹוק, ּתּוכְלּו לְַבֵּקר ׁשּוב ֶאת ּכָל 
ִמי ֶׁשַאֶּתם אֹוֲהִבים, לְִהָּפגֵׁש ּולְַׂשֵחק ִעם ַהֲחֵבִרים, 

לָלֶכֶת לְֵבית ַהֵּסֶפר אֹו לַּגַן וְלֲַעׂשֹות ֶאת ּכָל ְׁשַאר 
ַהְּדָבִרים ֶׁשַאֶּתם ְרגִילִים וְאֹוֲהִבים.



ּבְיַחַד עִָׂשינּו זֹאת!



ספרים שאוהבים ילדים

מֵידָע נֹוסָף וְִקּׁשּוִרים ֶׁשּמְִתעַדְּכְנִים ּכָל הַּזְמַן:

מידע ממשלתי לציבור / קורונה:
https://www.gov.il/he/lifeevents/corona-gov-main

אתר משרד הבריאות / קורונה:
/https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus

אתר שירותי בריאות כללית:
https://www.clalit.co.il/he/coronavirus/Pages/default.aspx


